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ആമുഖം
കൗതുകക്കലവറയുെട താേക്കാൽ
പലതരത്തിൽ സവിേശഷതകളുള്ള ആറ് അഭിമുഖങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം. ചില
തു ജീവിതംെകാണ്ട്, ചിലതു ജീവിതദർശനംെകാണ്ട്, ചിലതു കർമ്മമണ്ഡലത്തിെന്റ
വ്യത്യസ്തതെകാണ്ട്. ദൃശ്യ-അച്ചടിമാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കായി െചയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം അഭിമുഖ
ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൗതുകവും പ്രേചാദനവും പകരുന്നവയും കൂടുതൽേപർ വായിക്ക
ണം എന്നു േതാന്നുന്നവയും െതരെഞ്ഞടുക്കുകയാണു െചയ്തത്. ഓേരാ േചാേദ്യാ
ത്തരത്തിലും വായനക്കാർക്കു കൗതുകം േതാന്നുന്ന എെന്തങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നു േതാ
ന്നിയ അഭിമുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തത്. ആറുേപരും ആറു വ്യത്യസ്തേമഖലക
ളിൽ ഉള്ളവർ. ആദ്യം അവെര ഒന്നു പരിചയെപ്പടുത്താം.
ഡച്ച് റാണി ൈനറ്റ്ഹുഡ് പദവി നല്കി ആദരിച്ച, 30 വർഷത്തിനിെട ഏറ്റവും
സ്വാധീനിച്ച 15 േപരിൽ ഒരാളായി ൈചനാഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച, െനാെബയ്ൽ
സമ്മാനത്തിനു നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട, അന്ധയായ ജർമ്മൻ വനിത തിരുവന
ന്തപുരെത്ത െവള്ളായണിയിൽ വലിെയാരു സ്ഥാപനം പണിതു േലാകമാെകയു
ള്ള ദുരിതബാധിതസമൂഹങ്ങൾക്കായി സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താൻ
കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്യുന്നത് എത്രേപർക്കറിയാം! കണ്ണിൽ പതിയുന്ന തരത്തിൽ
മാത്രം േലാകം കാണാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട നിങ്ങെളക്കാൾ എത്രേയാ ഉയെരയാണു
മനക്കണ്ണിൽ അനന്തൈവവിദ്ധ്യങ്ങേളാെട േലാകം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ
എന്നു േചാദിച്ചു നെമ്മ സ്തബ്ധയാക്കുന്ന അവർ അന്ധതെയ െവന്നു നീന്തലും കുതി
രസവാരിയും വെര അഭ്യസിച്ചതടക്കമുള്ള ആ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥ ആെരയാണു
വിസ്മയിപ്പിക്കാത്തത്! െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ എന്ന ഈ മഹതി നടത്തുന്ന
സ്ഥാപനത്തിനും അവിെട ആേണ്ടാടാണ്ടു പരിശീലനത്തിെനത്തുന്ന പരേദശികൾ
ക്കും അവെര െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന രീതികൾക്കും
േപാലുമുണ്ട് കൗതുകെപ്പാലിമ.
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിനു വന്ന േമാേട്ടാർ ന്യൂേറാൺ േരാഗം ബാധിച്ചു പാതിശ
രീരം തളർന്ന, 70-കളിെലേന്നാ മരിച്ചുേപാകുെമന്ന് ദില്ലി ഓൾ ഇൻഡ്യാ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െമഡിക്കൽ സയൻസ് വിധിെയഴുതിയ, സി.വി.ആർ. എന്ന സി.വി. രാ
ധാകൃഷ്ണനാണ് േലാകെത്ത നൂറിൽപ്പരം സമുന്നതമായ ശാസ്ത്ര, ഗണിത േജർണലു
കൾ തിരുവനന്തപുരെത്ത മലയിൻകീഴിലിരുന്നു രൂപകല്പന െചയ്യുന്നത് എന്നതും
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ആ ഗ്രാമത്തിൽേപ്പാലും പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്. നൂറിേലെറ ഡിൈസ
നർമാെര െടൿ എന്ന സവിേശഷ ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ്െവയർ പഠിപ്പിച്ചു െതാഴിൽ
നല്കി സി.വി.ആർ. നടത്തുന്ന ‘റിവർ വാലി’ എന്ന വലിയ സ്ഥാപനംേപാലും കൗതു
കങ്ങളുെട കലവറയാണ്—അതിെന്റ നിർമ്മാണം മുതൽ പ്രവർത്തനൈശലിവെര.
േലാകത്തിനുതെന്ന പകർത്താവുന്ന പലതുമുണ്ടവിെട.
ഇൻഡ്യയിൽ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കമിട്ട, അതി
െന്റ പ്രചാരണത്തിനും െടക്കിെന്റ വികാസത്തിനും അമൂല്യസംഭാവനകൾ നല്കിയ,
ഓൺൈലൻ മലയാളപ്രസാധനത്തിൽ പുതിയ വഴി തുറന്ന ‘സായാഹ്ന ഫൗ
േണ്ടഷ’െന്റ പ്രേണതാവായ ഈ നിശബ്ദവിപ്ലവകാരിയുെട ജീവിതവും പ്രവർത്ത
നങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യദർശനങ്ങളും വിശാലമാെയാരു പാഠപുസ്തകംതെന്നയാണ്.
ശാസ്ത്രീയമായ വിവരസഞ്ചയനത്തിനും മലയാളം ഭാഷാക്കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനും പ്രസാധ
നത്തിനും മാർഗ്ഗദർശകമാകുന്ന ധാരാളം അറിവുകൾ സുദീർഘമായ അഭിമുഖത്തി
ലൂെട അേദ്ദഹം പങ്കുവച്ചത് എനിക്കുതെന്ന വലിയ െവളിച്ചമാണു പകർന്നത്.
സമരം െചയ്യാനും പഠിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും കഴിഞ്ഞ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിെട
േലാകെത്ത മാറ്റിമറിച്ച സമരങ്ങൾ മിക്കതും ഇങ്ങെന ശാസ്ത്രീയപരിശീലനം േനടി
സംഘടിപ്പിച്ചതാെണന്നുമുള്ള അറിവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എെന്ന വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ നടന്ന പൗരാവ
കാശപ്രേക്ഷാഭം (Civil Rights Movement) അവർ സംഘടിപ്പിച്ചത് പലസംഘങ്ങ
ളായി ഇൻഡ്യയിൽ വന്നു ഗാന്ധിജിയുെട അഹിംസാത്മകസമരരീതികൾ പഠിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി പകർത്തിയാെണന്ന് അതിൽ പങ്കാളിയായ െപ്രാഫ: േമരി എലി
സെബത്ത് കിങ് അഭിമുഖത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ആ അറിവാണു ലാറ്റിനേമരിക്കയി
െല േപാരാട്ടങ്ങൾക്കു പാഠമായത്. ജർമ്മനിയുെട ഏകീകരണവും േസാവ്യറ്റ് യൂ
ണിയനിൽനിന്നുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളുെട വിേമാചനവും ഫലസ്തീനിെല അനന്തമാ
യിനീളുന്ന വിേമാചനേപ്പാരാട്ടവും മുതൽ അേമരിക്കയിെല ഒക്കുൈപ്പ സമരവും മു
ല്ലപ്പൂവിപ്ലവവും ദശാബ്ദങ്ങളായി േവരുറച്ചിരുന്ന ഏകാധിപത്യങ്ങെള തകർെത്തറി
ഞ്ഞ മറ്റു സമീപകാലപ്രേക്ഷാഭങ്ങളുംവെര സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടത് ഗാന്ധിയൻ സമ
രരീതികൾ പുസ്തകം വച്ചു പഠിച്ചും ക്ലാസും ശില്പശാലയും നടത്തിയും സമാനസമരങ്ങ
ളിൽ പെങ്കടുത്തും പരിശീലിച്ചാെണന്നതും നമ്മിൽ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും പുതിയ അറിവാ
കാനാണു സാദ്ധ്യത.
ഗാന്ധിയൻ സമാധാനസമരങ്ങൾക്ക് ആറുതരം പരിസമാപ്തികൾ ഉണ്ടാകാ
െമന്നാണ് സമരം െചയ്യാൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ വിലയിരു
ത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മനഃപരിവർത്തനം (conversion) എന്ന അന്ത്യം ഗാന്ധി
ജിക്കുേശഷം നടന്ന സമരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഗാന്ധിജി പങ്കു വഹിച്ച സമ
രങ്ങളിൽത്തെന്ന അതു സംഭവിച്ചതായി േരഖകൾ പറയുന്നതു ൈവക്കം സത്യഗ്ര
ഹത്തിൽ മാത്രം. അവിെട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതു സംഭവിേച്ചാ എന്നു പരിേശാധി
ക്കാനായിമാത്രം 15 െകാല്ലം േകരളത്തിൽ ഗേവഷണം നടത്തീ ഈ അേമരിക്കൻ
െപ്രാഫസർ! അതിെന്റ കെണ്ടത്തലുകൾ ഗേവഷണഗ്രന്ഥമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നാെമാെക്ക പരണത്തുവച്ച ആ സമരത്തിന്! അത്രമാ
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ത്രം അക്കാദമികമായി പഠനഗേവഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഗാന്ധിയൻ സമര
ത്തിെന്റ േമഖലയിൽ.
ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ ആ പുനർസന്ദർശനത്തിെനാപ്പം ഗാന്ധിവഴി
യിൽ അേമരിക്കയിൽ നടത്തിയ ‘നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാന’ത്തിെന്റയും ‘നിവർ
ത്തനപ്രേക്ഷാഭ’ത്തിെന്റയും ‘കുത്തിയിരിപ്പുസത്യഗ്രഹ’ത്തിെന്റയുെമാെക്ക കഥകൾ
േമരി കിങ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും കൗതുകകരമാണ്—വിേശഷിച്ചും അവയിൽ പെങ്കടുക്കു
കയും േനതൃദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുകയും െചയ്ത അനുഭവതീക്ഷ്ണതേയാെട. 1966-ൽ
െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാം തരംഗത്തിനു തെന്റ ചിന്തകൾ തിരിെകാളുത്തിയ കഥ
യും മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങ് ജൂനിയറിെന്റ ശിഷ്യയും സഹപ്രവർത്തകയും അേമ
രിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജിമ്മി കാർട്ടറുെട സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകയും
ഉപേദഷ്ടാവും ഒെക്കയായ ഈ പ്രമുഖരാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യ
രാഷ്ട്രസഭയ്ക്കു കീഴിൽ േകാസ്റ്റാ റിക്കയിലുള്ള യൂനിേവഴ്സിറ്റി േഫാർ പീസിെല പീസ്
ആൻഡ് േകാൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് വിഭാഗം െപ്രാെഫസ്സറായ േലാകപ്രശസ്തസമാധാനപ്ര
വർത്തക സ്വയംതെന്ന ഒരു വിസ്മയമാണ്.
നാെമല്ലാം നന്നായി അറിയുന്ന, രണ്ടുവട്ടം േകരളത്തിെന്റ ധനമന്ത്രിയായ,
േതാമസ് ഐസക്കിെന്റ ജീവിതകഥ പെക്ഷ, നമ്മിൽ എത്രേപർക്കറിയാം? അതു
േകൾക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത ഏെതങ്കിലും േകരളീയർ ഉണ്ടാകുേമാ? പുേരാഹി
തനും േട്രഡ് യൂണിയൻ േനതാവുെമാെക്ക ആകാൻേപായയാൾ അക്കാദമീഷ്യനും
വികസനവിദഗ്ദ്ധനും മന്ത്രിയുെമാെക്കയായ സംഭവബഹുലമായ ആ കഥ ആദ്യമാ
യി വിശദമാക്കെപ്പട്ടത് എെന്റ അഭിമുഖത്തിലാണ്. സ്വന്തം അപ്പച്ചെന്റ െതാണ്ടുത
ല്ലുമില്ലിെല സമരം ഉദ്ഘാടനം െചയ്തത്, തെന്ന െകാല്ലാൻ വന്ന ഗൂണ്ടകളാെണന്ന
റിയാെത അവർ വന്ന കാറിൽ തലയിട്ടു േനാക്കിയത്, ആെള തിരിച്ചറിേഞ്ഞക്കും
എന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ നടത്തിയ ഓട്ടമത്സരം, തെന്ന കിട്ടാെത ആ സംഘം
മെറ്റാരാെള വധിച്ചത്, െമഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയുെട മതിൽ ചാടിക്കടന്നത്,
സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ കിടന്ന ഐ.സി.യു.വിെല കക്കൂസിൽ ഒളിച്ചത്, അടി
യന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് അല്പം േവഷെമാെക്ക മാറി നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതിനിെട
അബദ്ധത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത്, കയ്യാമം വച്ചു പരസ്യമായി നടത്തിയത്, െപാലീ
സ്മർദ്ദനം, ജയിൽവാസം, ജീവിതം വഴിമാറ്റിയ ബസ്സപകടവും ഉറ്റമിത്രത്തിെന്റ
മരണവും…
ഈ കൗതുകങ്ങൾക്കപ്പുറം ജനകീയാസൂത്രണകാലത്തും പിെന്ന മന്ത്രിയായ
േപ്പാൾ േലാട്ടറിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടും ഒെക്കയുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ, സി.പി.ഐ.(എം.)-ൽ ഉണ്ടായ വിഭാഗീയതയും െതറ്റായ പ്രവണതകളും െതറ്റുതിരുത്തലും,
ഇ.എം.എസ്. അടക്കം പാർട്ടിയിെലയും മറ്റുരംഗങ്ങളിെലയും പ്രമുഖരുമായുള്ള
ബന്ധം, സംസ്ഥാനെത്ത ധനകാര്യം എന്നിങ്ങെന െപാതുതാത്പര്യമുള്ള ഒട്ടനവ
ധി കാര്യങ്ങളും അഭിമുഖത്തിൽ സവിസ്തരം ചർച്ച െചയ്യുന്നുണ്ട്. ആേരാഗ്യംേപാലും
േനാക്കാെത ഊണും ഉറക്കവും ഉേപക്ഷിച്ചു നാടിനുേവണ്ടി കഷ്ടെപ്പട്ട നാളുകളിൽ
അേമരിക്കൻ ചാരെനന്നുവെര വിളിക്കെപ്പട്ടേപ്പാഴുണ്ടായ േവദനയും ശിഥിലമായ
കുടുംബബന്ധവും പണമില്ലാത്തതിനാൽ മക്കളുെട പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാനാ
കാെതേപായ നിസ്സഹായതയുെമാെക്ക സഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.
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ആമുഖം

മെറ്റാരു അഭിമുഖം േകരളസമൂഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങ
ളും നിലപാടുകളും അടങ്ങുന്നതാണ്. സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞനും വിദ്യാഭ്യാസചിന്ത
കനും ശസ്ത്രസാഹിത്യകാരനും എൻജിനീയറിങ് അദ്ധ്യാപകനും േകരള ശാസ്ത്രസാ
ഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ മുൻപ്രസിഡന്റും ഒെക്കയായ േഡാ: ആർ.വി.ജി. േമേനാനാ
ണു േകരളം എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആയിേപ്പാകുന്നു എന്നു പരിേശാധി
ക്കുന്നത്. വിശ്വാസം, ൈദവം, ജാതീയത, മതാത്മകത, യുക്തിചിന്ത, ശാസ്ത്രേബാ
ധം, പരിസ്ഥിതിേബാധം, ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം, ഗേവഷണമടക്കമുള്ള ഉന്നതവിദ്യാ
ഭ്യാസം, സ്വാശ്രയക്കച്ചവടം, ഒെക്ക പരിേശാധനാവിഷയമാകുന്നു.
േകരളത്തിെല സാംസ്കാരിക-നേവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച വി
പര്യയം, രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുപ്പുരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു
വശംവദരാകുന്നതിെന്റ അപകടങ്ങൾ, േകരളീയരുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പത്തി
െല ഗുണേദാഷങ്ങൾ, സമഗ്രസമീപനമില്ലാത്ത ഏകവിഷയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, േകര
ളീയർ നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിെല ശാേസ്ത്രതരരീതി, ശാ
സ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തും യുക്തിവാദവും, സയൻസും ൈദവവും, ആർ.വി.ജി.യുെട
വിശ്വാസം, പുതുക്കാലപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ രസകരവും
ഗൗരവതരവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആർ.വി.ജി.യുേടത്.
പ്രമുഖ നാടകപ്രവർത്തകനായ പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ ജീവിതനാടകവും
നാടകജീവിതവും ഒരുേപാെല കൗതുകകരമാണ്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഭ്രഷ്ടു കല്പിക്കെപ്പട്ടു നിലമ്പൂരിൽനിന്നു വർക്കലയിെലത്തിയ
കഥകളിേവഷക്കാരൻ രാഘവപ്പിഷാരടിയുെട മൂന്നാം തലമുറക്കാരനായ, തിരു
വിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സാംസ്ക്കാരികവിഭാഗം ഡീനും കഥകളി എന്ന
ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിെന്റയും സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥയുെടയും 32 േനാവലുകളുെടയും കർ
ത്താവുമായ ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട െചറുമകനും 14 ആട്ടക്കഥ എഴുതിയ, കഥക
ളിസാഹിത്യകാരനും നിരൂപകനും ആയിരുന്ന െവള്ളായണി നാരായണൻ നാ
യരുെട മകനുമായ പ്രശാന്തിെന്റ രൂപെപ്പടൽതെന്ന സവിേശഷതകളുള്ളതാണ്.
െതക്കൻ, വടക്കൻ ചിട്ടകളിൽ രണ്ടിലും കളിക്കുന്ന ‘ഭാരതാന്തം’ എന്ന ആട്ടക്കഥ
പതിേനഴാം വയസിൽ എഴുതിയ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ 29 നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഛാ
യാമുഖി യിലാണ് േമാഹൻലാലും മുേകഷും അഭിനയിച്ചത്. േമാഹൻലാലിെന്റ േസ്ന
ഹാദരങ്ങൾ കാവലായിട്ടും ചില സിനിമക്കാരിൽനിന്നുണ്ടായ തിക്തമായ അനുഭ
വങ്ങൾ പ്രശാന്ത് ഇതിൽ തുറന്നുപറയുന്നു.
അമിതമദ്യപാനവും അരാജകത്വവും തകർത്ത ജീവിതവും ആസന്നമരണ
നായി േമാഹൻലാലിെന്റ കാറിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതും ഓർമ്മയില്ലാ
െത ദിവസങ്ങൾ അവിെട കിടന്നതും അതിൽനിന്നുണ്ടായ രണ്ടാം ജന്മവും കർമ്മ
കാണ്ഡത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുെമാെക്ക ഇഴേചരുന്ന ആ സംഘർഷാത്മകനാടകം
ആദ്യമായി തുറെന്നഴുതെപ്പട്ടത് ഈ അഭിമുഖത്തിലാണ്. ഗുരുകുലരീതിയിലുള്ള
കഥകളിപഠനത്തിെന്റ തീവ്രാനുഭവങ്ങളും സഹപാഠികളുെടയും ചില ഗുരുനാഥ
രുെടയും ഈേഗായ്ക്കിരയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാെതേപായ സ്കൂൾ ഓഫ്
ഡ്രാമാ അനുഭവവും ചിതറിെത്തറിച്ച് ഒരുതുണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലും വീഴെട്ട
എന്നു കല്പിച്ചു െറയിൽപ്പാളത്തിലൂെട നടന്നതും നാടകരംഗത്തു പിന്നിൽനിേന്നറ്റ
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കുത്തുകളുെമാെക്ക െവളിവാക്കുന്നത് കലാരംഗെത്തയും നാടകപഠനേമഖലയിെല
യും ദുഷ്പ്രവണതകൾകൂടിയാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ, സംഗീത നാടക അക്കാദമി
തുടങ്ങിയവെയാെക്ക അവശ്യം ഉടച്ചുവാർേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതയും വിസ്തരിച്ചു
തെന്ന ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അഭിമുഖത്തിൽ. മലയാളനാടകം ഊർജ്ജം കേണ്ടത്ത
ണ്ടതു നാട്യശാസ്ത്രത്തിലും കഥകളിയിലുമാെണന്ന് ആധികാരികതെയാെട വ്യക്ത
മാക്കുന്ന അഭിമുഖം ഛായാമുഖി, മകരദ്ധ്വജൻ, കറ, മഹാസാഗരം തുടങ്ങിയ പ്രശാന്തി
െന്റ പ്രധാനനാടകങ്ങെളയും നിരൂപണം െചയ്യുന്നു.
ആമുഖെമന്നനിലയിൽ ഒരുകാര്യം പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തമായി
നിലപാടുകൾ ഉള്ള ആെളന്ന നിലയിൽ അത് അനിവാര്യവുമാണ്. അഭിമുഖങ്ങ
ളിൽ ഉള്ള നിലപാടുകൾ സ്വാഭാവികമായും അഭിമുഖം െചയ്യെപ്പട്ടവരുേടതാണ്, െച
യ്തയാളിേന്റതല്ല. ഉത്തരപക്ഷത്തിെന്റ നിലപാടുകേളാടു േയാജിപ്പുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ
എന്നതു പരിഗണിക്കാെത അങ്ങെനതെന്ന പകർത്തുന്ന െപ്രാഫഷണൽസത്യസ
ന്ധത പാലിക്കാൻ നിഷ്ഠ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ അഭിമുഖത്തിെലാ
െക്കയുള്ള പലഭാഗങ്ങളും ഇപ്രകാരമുള്ളവയാണ്. ഒരു െപ്രാഫഷണൽ പത്രപ്രവർ
ത്തകൻ എന്നനിലയിൽ പാലിേക്കണ്ട നിർമ്മമത്വേത്താടും സത്യസന്ധതേയാടും
വസ്തുനിഷ്ഠതേയാടും ആ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുകമാത്രമാണു െചയ്തിട്ടുള്ളത്.
ചില അഭിമുഖങ്ങൾ േനരേത്ത െചയ്തവയാെണങ്കിലും അഭിമുഖം നല്കിയവരുമാ
യി ഇേപ്പാൾ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു കാലികമാേക്കണ്ടവ കാലികമാക്കിയും സംഗത
മായ പുതിയകാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തും 2021-െല അഭിമുഖങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ
ആക്കിയാണ് ഇേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയവയായിത്ത
െന്ന വായിക്കാം.
ഇവെരക്കുറിച്ച് എഴുതണം എന്ന കടുത്തേപ്രരണയാൽ എഴുതിയവയാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിെല ആറ് അഭിമുഖങ്ങളിൽ നാലും. കാരണം, അത്രമാത്രം ആളു
കൾ അറിേയണ്ടവരാണവർ. അത്രമാത്രം വായനെപ്പാലിമ ഉള്ളവയാണ് ആ
ജീവിതങ്ങൾ. ചിലതിനാകെട്ട അതിേലെറ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, ൈവജ്ഞാനിക
മാനങ്ങളും. സാമൂഹികസംരംഭകത്വം എന്ന ആശയം ശക്തമായി സമൂഹത്തിൽ
ഉയർേത്തണ്ടതാണ്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ പ്രേയാഗവ്യാപനവും ശാസ്ത്രീയ
മായ വിജ്ഞാനസഞ്ചയനപരിപാലനങ്ങളും മലയാളത്തിൽ പ്രതിസന്ധി േനരി
ടുന്ന ഭാഷാസാേങ്കതികവിദ്യയും വിപുലമായ ചർച്ചയ്ക്കു പാത്രീഭൂതമാേകണ്ടതുണ്ട്.
വിപ്ലവസ്വപ്നങ്ങൾ േട്രാളുകൾ ആക്കെപ്പടുന്ന ഇൻഡ്യൻ സാഹചര്യത്തിൽേപ്പാലും
വിപ്ലവപ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്ന ഗാന്ധിയൻ സമരരീതികളുെട ആേഗാളപരീക്ഷണ
വിജയങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിേലെക്കല്ലാം എത്തി
േക്കണ്ടതുെണ്ടന്ന തീവ്രപ്രേചാദനവും അഭിമുഖത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
േകരളീയർക്കു സുപരിചിതരായ േതാമസ് ഐസക്കിെന്റയും ആർ.വി.ജി. േമ
േനാെന്റയും അഭിമുഖങ്ങൾ ധാരാളമായി വരാറുള്ളതിനാൽ അത്തരത്തിെലാരു
ചിന്ത അവരുെട കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി െന്റ
പത്രാധിപരായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തകൻ കമൽ റാം സജീവ് ആവശ്യെപ്പടു
കയും രണ്ടിനും കൗതുകകരമായ ആംഗിളുകൾ നിർേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
അവയിലും സമാനമായ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. 80-കളുെട പകുതിമു
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ആമുഖം

തൽ ഐസക്കിെനയും ആർ.വി.ജി.െയയും േനരിട്ടറിയുകയും പിന്നീട് ഏെറ അടു
ക്കുകയും െചയ്ത ആെളന്നനിലയിൽ എെന്ന ഈ ദൗത്യങ്ങൾക്കു െതരെഞ്ഞടുത്ത
സജീവിെന്റ ഉചിതജ്ഞതയും ആ അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് ആഴം പകരാൻ േപ്രരണയാ
യി. എഴുതിവന്നേപ്പാൾ രണ്ടും എഴുേതണ്ടവതെന്ന ആയിരുന്നു എന്ന േതാന്നൽ
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു. ഇതിനു നിമിത്തമായ കമൽ റാം സജീവിനും മാതൃഭൂമി ആഴ്ച
പ്പതിപ്പി ൽ പത്രാധിപസമിതിയംഗമായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തക മനില സി.
േമാഹനും പ്രേത്യകനന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
അഭിമുഖങ്ങൾക്കു സഹകരിച്ച ആറു മഹാവ്യക്തികൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച മറ്റ് ആനുകാലികങ്ങളുെട പത്രാധിപർമാരായ എെന്റ മുൻപത്രാധി
പർകൂടിയായ എസ്. ജയച്ചന്ദ്രൻ നായർ, ഷാജി രാമചന്ദ്രൻ, ആർ.എസ്. ബാബു,
െക.െക. ൈശലജട്ടീച്ചർ എന്നിവർക്കും േസ്നഹാദരങ്ങേളാെട നന്ദി കുറിക്കെട്ട.
ഈ പുസ്തകത്തിനു തിളക്കവും സുഗന്ധവും ചാർത്തി തിലകക്കുറിേപാെല
പ്രേശാഭിക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ അക്ഷരേലാകെത്ത പ്രാമാണി
കേരാടാണ് വലിയ കടപ്പാടുള്ളത്. പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുമ്മുമ്പ് ഈ പുസ്തകം വായി
ച്ചുേനാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തിയ െപ്രാഫ: െക. സച്ചിദാനന്ദൻ, ശ്രീ.
സക്കറിയ, െപ്രാഫ: എസ്. ശാരദക്കുട്ടി, േഡാ: സുനിൽ പി. ഇളയിടം, ശ്രീമതി ഇന്ദു
േമേനാൻ എന്നീ േസ്നഹധനരായ പണ്ഡിതമിത്രങ്ങൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം േസ്നഹവും
കടപ്പാടും കുറിക്കുന്നു.
പ്രേത്യകനന്ദി പറേയണ്ട മെറ്റാരാൾ സി.വി.ആറാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സായാഹ്ന യാണ് ഇതിെന്റ ഇ-പതിപ്പു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സായാഹ്ന യുെട
ഓൺൈലൻ പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ (http://www.sayahna.org/) സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാ
ശനിയമമായ ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസ് ൈലസൻസിലാണിതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
ന്നത്. അതിനുപുറെമ, ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഉൾത്താളുകൾ രൂപകല്പന െചയ്ത
തും സി.വി.ആർ. ആണ്. േലാേകാത്തരേജർണലുകൾ അണിയിെച്ചാരുക്കുന്ന
അേദ്ദഹം അേത പ്രൗഢഭംഗിേയാെട ഇതും വാർെത്തടുത്തിരിക്കുന്നു. രൂപകല്പ
നയുെട അച്ചടക്കവും ഭംഗിയും പരമാവധി ആവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന െടൿ േസാ
ഫ്റ്റ്െവയറിലാണു സി.വി.ആർ. ഇതു െചയ്തത്. മുമ്പു ഞാൻ സംസ്ഥാനസർക്കാരി
നായി െചയ്ത രണ്ടുപുസ്തകങ്ങൾക്കു സൗജന്യമായി െടൿ േലഔട്ട് െചയ്തുതന്നതുകൂടി
അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ട് സി.വി.ആറിേനാടുള്ള പ്രേത്യക നന്ദിയും േസ്നഹവും േരഖെപ്പടു
ത്തുന്നു. സി.വി.ആറിെന്റ നിർേദ്ദശാനുസരണം ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ കമ്പയിേലഷനും
പ്രാഥമിക േല-ഔട്ടും നിർവ്വഹിച്ച അനൂപ ആൻ േജാസഫിനും െജ. എൻ. യമുന
യ്ക്കും േസ്നഹപൂർണ്ണമായ നന്ദി.
ഈ പുസ്തകത്തിന് ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ അന്തഃസത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മേനാ
ഹരവും പ്രൗഢവുമായ മുഖപ്രസാദം ഒരുക്കിയത് മലയാളം കലിഗ്രാഫിെയ േലാക
േത്താളം ഉയർത്തിയ ഭട്ടതിരിയാണ്. എനിക്കു കുടുംബസുഹൃത്തും മുൻസഹപ്രവർ
ത്തകനും ഒേട്ടെറ സംരംഭങ്ങളിെല രൂപകല്പനാപങ്കാളിയുമാണ് ഭട്ടതിരി. സേഹാ
ദരതുല്യനായ ഭട്ടതിരിേയാടും ഹൃദയത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ കടപ്പാടറിയിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുേറക്കാലമായി ഞാൻ എന്ത് എഴുതുേമ്പാഴും അതു കാണിച്ച് അഭി
പ്രായം േതടാറുള്ള, എെന്റ എഴുത്തിെന്റ ഒന്നാന്തരം നിരൂപകയായ, ജീവിതപങ്കാ
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ളി േഡാ: പി.ആർ. സബിത, എഴുത്തിനുേവണ്ട പിന്തുണയും അന്തരീക്ഷവും ഒത്താശ
കളും െചയ്തുതരുന്ന മകൻ അമൻ എം.എസ്. എന്നിവർക്കും എഴുത്തിെന്റ രംഗേത്ത
ക്ക് എനിക്കു വഴിെയാരുക്കിയ അച്ഛനമ്മമാർ, സേഹാദരങ്ങൾ, എഴുത്തിൽ വഴികാ
ട്ടിയ ഗുരുനാഥർ തുടങ്ങിവർക്കും എെന്റ േസ്നഹാർച്ചനകൾ.
വായിപ്പിക്കുക—അതാണ് എഴുതുന്നയാളുെട അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം. വായി
ക്കാൻ താത്പര്യെപ്പടുന്ന വിഷയങ്ങൾ കെണ്ടത്തുക, വായിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കു
മാറു ലഭ്യമാക്കുക, വായിച്ചുതുടങ്ങാനും തുടർന്നു വായിക്കാനും േതാന്നുന്നേപാെല
എഴുതുക, വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു േകാപ്പി വാങ്ങണം എന്ന േതാന്നൽ ജനിപ്പി
ക്കുക—ഇതാണു വായനാസാമഗ്രികളുെട മഹാപ്രളയകാലത്ത് ഒരു െപ്രാഫഷണ
ലിനു െചയ്യാനാവുക. അതു മനസിൽ വച്ചുെകാണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം
വിജയേമാ പരാജയേമാ ആെണന്ന സ്വയംപരിേശാധനകൂടിയാണിത്. വിധികർ
ത്താക്കൾ നിങ്ങളാണ്. വായിച്ച് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്കും ഓൺൈലൻ, ഡിജിറ്റൽ
വായനകളിൽ താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കും ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം
വീട്ടിെലത്തിക്കാം. അതാണു വായനക്കാരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന േപ്രാത്സാഹ
നം. നിങ്ങളിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹായസഹകരണങ്ങൾക്കും പിന്തുണയ്ക്കുമു
ള്ള കൃതജ്ഞത മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന കുറിക്കെട്ട!
േസ്നഹാഭിവാദനേത്താെട,
തിരുവനന്തപുരം
2021 ജൂൈല 4

(ഒപ്പു്)

മേനാജ് െക. പുതിയവിള

അവതാരികാബിന്ദുക്കൾ
നിരൂപണാത്മകമായ ദീർഘാവതാരിക ആവശ്യമുള്ള സർഗ്ഗരചന അല്ലാത്തതിനാൽ ആ
പതിവ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പകരം, എഴുത്തിെന്റ ആത്മാവു കെണ്ടത്തിയ ചില പ്രാമാണി
കർ പ്രസാധനത്തിനുമുമ്പു പുസ്തകം വായിച്ചു നടത്തിയ ലഘുനിരീക്ഷണങ്ങൾ േചർക്കുന്നു:

ഉൾക്കാഴ്ചകളുെട പുസ്തകം
നല്ല അഭിമുഖങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളുെട ആഴങ്ങളിേലയ്ക്കു തുറന്നിട്ട
വാതായനങ്ങളാണ്. വിഭിന്നമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സമർപ്പിതേചതസ്സുകളായ ആറു മനീഷികളുെട ബാഹ്യേലാക
േത്തയ്ക്കും അന്തർേലാകേത്തയ്ക്കുമുള്ള വാതിലുകളാണ് മേനാജ്
െക. പുതിയവിള ഇവിെട തുറക്കുന്നത്. േക്ലശരഹിതമായ വായ
നയിലൂെട വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന പുസ്തകം.
—സച്ചിദാനന്ദൻ

അറിവുകളും തിരിച്ചറിവുകളും
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കഥ എന്നു
മേനാജ് പുതിയവിള നടത്തിയ ഈ അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങൾ
െതളിയിക്കുന്നു. മലയാളികളും അല്ലാത്തവരുമായ ആറു പ്രശ
സ്തവ്യക്തികളാണ് അവരുെട ജീവിതപ്പാതകളുെട കഥ ഈ സം
ഭാഷണങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അവർ അനുഗമിച്ച ആദർശ
ങ്ങളുെടയും േനരിട്ട െവല്ലുവിളികളുെടയും അതിജീവിച്ച പ്രതിസന്ധികളുെടയും അനു
ഭേവാഷ്മളമായ ചരിത്രം വായനക്കാർക്കു സമ്മാനിക്കുന്നത് വിലേയറിയ അറിവുക
ളും തിരിച്ചറിവുകളുമാണ്. മലയാളത്തിെല ജീവിതാനുഭവസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒന്നാം
നിരയിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്ഥാനം.
—സക്കറിയ

ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്
ഈ പുസ്തകത്തിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള, മേനാജ് െക. പുതിയവിള
നടത്തിയ, അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിഭിന്നമായതും വിശാലവീക്ഷണമു
ള്ളതുമായ ഒരുസംഘം വിശിഷ്ടവ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. എന്നാൽ
എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ൈവജാത്യങ്ങളും പ്രകടമാണ്. അവരു
െട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, എന്തുതെന്ന സംഭവിച്ചാലും കർമ്മനി
രതരായിരിക്കുന്നവർ എന്നതാണ്, അവെര ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകം. ‘അവെര
ങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതു നിരീക്ഷിേക്കണ്ട ഒന്നല്ല’ എന്ന് അവെരല്ലാംത
െന്ന പറയുമായിരിക്കും. പെക്ഷ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും ഇേപ്പാൾ കർമ്മപഥങ്ങ
ളിൽ സജീവമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും തങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റ ഗൂഢമായ
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ഏകാന്തതയിൽ ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ ഒരു െവളിച്ചമായിരിക്കും. ഇതിലുംനെല്ലാരു
സുഹൃത്തില്ല എന്ന് ഈ പുസ്തകം േതാന്നിപ്പിക്കും. ബുദ്ധിയുെടയും പ്രതിഭയുെടയും
പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ൈവഭവവും വിലാസവും ഇവരിലുണ്ട്. അത് പുറത്തുെകാണ്ടു
വരാൻ അഭിമുഖകാരനു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
—എസ്. ശാരദക്കുട്ടി

ഈ യാത്ര ൈവജ്ഞാനികം, ൈവകാരികം
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ജീവിതത്തിെന്റ
അനന്തമായ ൈവവിദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കുമു
ള്ള നടപ്പാതകൾ കൂടിയാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ. ധനതത്ത്വ
വിചാരവും ശാസ്ത്രഗേവഷണവും മുതൽ രംഗേവദിയുെട സൗന്ദര്യ
ശാസ്ത്രം വെരയുള്ള വിഭിന്നേലാകങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മസ്വരൂപം ഈ
അഭിമുഖങ്ങളിൽ വായനക്കാർക്കുമുന്നിൽ അനാവൃതമാകുന്നു. ഒേരസമയം ൈവ
ജ്ഞാനികവും ൈവകാരികവുമായ ഒരു യാത്രയിേലക്കാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ
നെമ്മ ൈകപിടിച്ചു നയിക്കുന്നത്.
—സുനിൽ പി. ഇളയിടം

ജീവത്പ്രകാശങ്ങൾ
കറുത്തകാലത്തു ജീവിക്കുന്ന നമുക്കു പ്രത്യാശയ്ക്കും പ്രതീക്ഷയ്ക്കും
െവളിച്ചമല്ലാെത ഒരു വഴിയുമില്ല. െവളിച്ചെമന്നാൽ സൂര്യെവ
ളിച്ചേമാ ചാന്ദ്രെവളിച്ചേമാ അല്ല, മനുഷ്യരുെട ആത്മാവു സ്ഫുടം
െകാണ്ടു തിളങ്ങുന്ന ആ െപാൻെവളിച്ചമാണ്. ആയിരം മനു
ഷ്യർ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ച െവറുപ്പിെന്റയും വിേദ്വഷത്തിെന്റയും പകയു
െടയും ഇരുട്ടിെന ഒരു നിമിഷംെകാണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന മഹാെവളിച്ചം.
അത്തരം െവളിച്ചം പ്രവൃത്തിയിലൂെട സാദ്ധ്യമാക്കിയവർ—അവർ ആറുേപർ,
ജീവിതംെകാണ്ടു െതളിയിച്ചുകാട്ടിയവർ, ജീവിച്ചുകാട്ടി പ്രതിസന്ധികെള മറികടന്ന
വർ-അങ്ങനെത്ത ആറുേപരിേലക്കുള്ള യാത്രയാണു ‘െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്ന
വർ’. അെത, ആറു വ്യത്യസ്തമനുഷ്യർ… വ്യത്യസ്തദിശകൾ… വ്യത്യസ്തേമഖലകൾ…
വ്യത്യസ്തഭൂമികകൾ…
മേനാജ് െക. പുതിയവിള ആറുതരം ജീവത്പ്രകാശങ്ങെള മനുഷ്യേസ്നഹം
എന്ന ഒറ്റ നൂലിൽ േകാർത്ത് ഒറ്റപ്പുസ്തകത്തിൽ ആവഹിക്കുന്നു. ദീർഘാഭിമുഖങ്ങ
െളന്നു േപരിട്ടുപറയുന്നുെവങ്കിലും ഇവ ജീവചരിത്രത്തിെന്റയും ആത്മഭാഷണത്തി
െന്റയും സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിേലെക്കാരു െവളിച്ചമാകുന്ന ഗ്രന്ഥം.
—ഇന്ദു േമേനാൻ
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ആനയുെട യുക്തി

5
പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി
പ്രേവശിക

േകരളം: വിശ്വാസം, യുക്തിേബാധം, വിദ്യാഭ്യാസം
സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞനും വിദ്യാഭ്യാസചിന്തകനും ശാസ്ത്രസാഹിത്യകാരനും എൻജി
നീയറിങ് അദ്ധ്യാപകനും േകരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ മുൻപ്രസിഡന്റും
ഒെക്കയായ േഡാ: ആർ.വി.ജി. േമേനാൻ േകരളസമൂഹത്തിെന്റ സവിേശഷതകൾ
വിശകലനം െചയ്യുകയും നാം ഇന്നു േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നിർ
േദ്ദശിക്കുകയും െചയ്യുകയാണ്. ഒന്നിേനാെടാന്നു േചർന്നുേപാകുന്ന രണ്ട് അഭിമുഖ
ങ്ങളാണിത്. ഒന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് അഴിച്ചുപണി
േവണം എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. രണ്ടാംഭാഗമാകെട്ട ആ രംഗെത്ത പ്രശ്നങ്ങ
െളയും പരിഹാരങ്ങെളയും പറ്റിയും.
േകരളസമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസത്തിനുള്ള സ്ഥാനം, യുക്തിചിന്തയുെടയും ശാ
സ്ത്രേബാധത്തിെന്റയും സ്വാധീനം, േകരളത്തിെല സാംസ്കാരിക-നേവാത്ഥാനപ്ര
സ്ഥാനങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച വിപര്യയം, രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുപ്പു
രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു വശംവദരാകുന്നതിെന്റ അപകടങ്ങൾ, സമഗ്ര
സമീപനമില്ലാത്ത ഏകവിഷയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, േകരളീയർ നിലപാടുകളും സമീ
പനങ്ങളും രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിെല ശാേസ്ത്രതരരീതി, ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തും
യുക്തിവാദവും, സയൻസും ൈദവവും, ആർ.വി.ജി.യുെട വിശ്വാസം, പുതുക് കാല
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, വിദ്യാസക്കച്ചവടം, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കത്തിലും
സമീപനത്തിലും വേരണ്ട മാറ്റം എന്നുതുടങ്ങി ഒേട്ടെറ വിഷയങ്ങളിൽ ചിന്തനീയ
മായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആർ.വി.ജി. ഇതിലൂെട മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു. അഭിമുഖം 2011-ൽ
നടത്തിയതാകയാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, പിണറായി സർക്കാരുകളുെട വിദ്യാഭ്യാസന
യസമീപനങ്ങളും ശബരിമലയുവതീപ്രേവശനവിവാദവും പരിേശാധിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
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പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി
— േഡാ. ആർ.വി.ജി. േമേനാൻ

മകരേജ്യാതി കാണാൻ 2010-െല മകരവിളക്കുദിവസം ഭക്തർ തടിച്ചുകൂടിയ പുൽ
േമട്ടിലുണ്ടായ ദുരന്തം ഒേട്ടെറ േചാദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിവിട്ടിരുന്നേല്ലാ. അവയിൽ
ഒന്നാണ് േകരളസമൂഹത്തിെന്റ യുക്തിേബാധനിലവാരം. യുക്തിചിന്തയുെട അടി
ത്തറയും യുക്തിേബാധത്തിെന്റ കരുത്തും നമുക്കു ൈകേമാശം വരികയാേണാ?
യുക്തിരാഹിത്യവും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വളരുകയാേണാ? ശാസ്ത്രീയസമീപനങ്ങ
ളിൽനിന്ന് അശാസ്ത്രീയതകളിേലക്കും മതനിരേപക്ഷമൂല്യങ്ങളിൽനിന്ന് അസഹിഷ്ണു
തയിേലക്കും ആഴേമറിയ വിശകലനേബാധത്തിൽനിന്ന് ഉപരിപ്ലവനിഗമനങ്ങളി
േലക്കുെമല്ലാം േകരളം അധഃപതിക്കുകയാേണാ? പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഭരണകൂടവുെമ
ല്ലാം ഈ പതനത്തിൽ േനാക്കുകുത്തികേളാ ഉൽേപ്രരകങ്ങേളാ ആകുകയാേണാ?
േചാദ്യങ്ങൾ ഏെറയാണ്. എന്നാൽ, േകരളസമൂഹം െമാത്തത്തിൽ ഒരുകാലത്തും
ഇതിെനക്കാെളാന്നും യുക്തിഭദ്രം ആയിരുന്നിെല്ലന്നും പുതിയകാലത്തും നാം േനേട
ണ്ട നിലവാരം ൈകവരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞനും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനുമായ
േഡാ. ആർ.വി.ജി. േമേനാൻ വിലയിരുത്തുന്നു. ശാസ്ത്രേബാധവും ശാസ്ത്രീയസമീപ
നവും വളർത്താൻ യത്നിക്കുന്ന ഇേദ്ദഹം സമൂഹത്തിന് ഉയർന്ന യുക്തിേബാധം
േനടാൻ കഴിയാെത േപായതിന് ഉത്തരവാദിയായി വിധിക്കുന്നത് നമ്മുെട വിദ്യാ
ഭ്യാസസമ്പ്രദായെത്തയാണ്. ഗഹനമായ കാര്യങ്ങൾേപാലും ലളിതമായി അേദ്ദ
ഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു:

‘അന്ധയുക്തിവാദം’ സ്വീകാര്യമല്ല!
ആർ.വി.ജി.: ആദ്യംതെന്ന പറയെട്ട, യുക്തിവാദം എന്ന് ഇന്നു വ്യവഹരിക്കുന്ന മൗ
ലികയുക്തിവാദം അഥവാ അന്ധയുക്തിവാദം അെല്ലങ്കിൽ േകവലയുക്തിവാ
ദം—അതിേനാട് എനിക്കു േയാജിപ്പില്ല. യാഥാർത്ഥ്യേബാധമുള്ളതും പ്രാേയാ
ഗികവുമായ യുക്തിേബാധമാണു േവണ്ടത്. വിശ്വാസങ്ങെള െവറുെത എതിർ
ക്കുകയല്ല, അവ ഉണ്ടായതും നിലനില്ക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങെളയും അവയ്ക്കു
സ്വീകാര്യത നല്കുന്ന ഘടകങ്ങെളയും വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ടുേവണം അതി
െന സമീപിക്കാൻ.
സമൂഹത്തിെല ദുഃഖങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും യാതനകളിലുംനിന്ന് ആശ്വാ
സം േതടുന്നതിൽ വിശ്വാസത്തിനു വലിയ േറാളുണ്ട്. സമൂഹപരിണാമത്തിലും

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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വിശ്വാസം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളതായി നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തിയിട്ടു
ണ്ട്.
യുക്തിചിന്തേയാടുകൂടിയ ജന്തുവാണു മനുഷ്യർ എന്നു പറയുെമങ്കിലും
അപൂർണമായ വിവരങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലേപ്പാഴും തീരുമാനങ്ങൾ
എടുേക്കണ്ടിവരാറുണ്ട്. മുെമ്പല്ലാം ചില ഉള്ളറിവുകേളാ ഉൾവിളികേളാ േചർ
ത്ത് േനതാവായിരിക്കും ഇത്തരം ഉടൻതീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ജനമന
സ്സിൽ അയാളിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള വിശ്വാസദാർഢ്യമാണ് അയാെള േന
താവാക്കുന്നതും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യത നല്കുന്നതും. ഇത്തരം
വിശ്വാസം പിൻതുടർന്നിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് അതിജീവനസാദ്ധ്യത കൂടുത
ലായിരുന്നു എന്നു ചില നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
േഗാത്രയുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയം േനടിെക്കാടുത്തത് പലേപ്പാഴും ഇത്തരം വി
ശ്വാസങ്ങളാണ്. യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാൽ ഭൂമിയുെട അധികാരവും മരിച്ചാൽ
സ്വർഗവും. ഇന്നു മതഭീകരതാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇേത വിശ്വാസമാണ് ഉപേയാ
ഗെപ്പടുത്തുന്നത്. ഭഗവദ്ഗീതയിലും ഇതുകാണാം.
“ഹേതാ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗ്ഗം
ജിത്വാ വാ േഭാക്ഷ്യേസ മഹിം”

രണ്ടുംകല്പിച്ചു യുദ്ധം െചയ്യുന്നവർ ജയിക്കും. വളെര യുക്തിപൂർവം ചിന്തിച്ചു
േപാകുന്നവർ യുദ്ധത്തിേന േപാകില്ല.
‘ൈനനം ഛിന്ദന്തി ശസ്ത്രാണി’ എന്ന േശ്ലാകത്തിലൂെട ആത്മാവിനു നാ
േഡാ: ആർ. വി. ജി. േമേനാൻ രചിച്ച ‘ശാസ്ത്രസാേങ്കതികവിദ്യകളുെട ചരിത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥം
വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ് െപ്രാഫ: പി. എസ്. േമാഹനചന്ദ്രനു നല്കി പ്രകാശനം
െചയ്തേപ്പാൾ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ സമീപം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ശമിെല്ലന്നു പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലുന്നതിെന ഗീത യുക്തിഭദ്രമാക്കുന്നു.
വിശ്വരൂപം കാട്ടിെക്കാടുത്തിട്ട്, ‘ഇെതല്ലാം ഞാൻ സംഭവിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു, ഇേപ്പാൾ നീ െചയ്യുന്നതു േകവലനിർവ്വഹണവും നീ അതിെന്റ ഉപകരണ
വും മാത്രം’ എന്നു വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും േപാരാഞ്ഞാണു കൃഷ്ണൻ ഈ
വാദം മുേന്നാട്ടു െവക്കുന്നത്.
മേനാജ്: പേക്ഷ, ശാസ്ത്രേബാധത്തിെന്റ ആധുനികകാലത്ത് അയുക്തികതയുെട
ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നു സമൂഹം മുക്തമാേകണ്ടതേല്ല? അതിനുള്ള
ശ്രമം പ്രസക്തമേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: തിരുവനന്തപുരം െചഷയർ േഹാമിെല അേന്തവാസിയായ സരസുവി
െന അറിയുമായിരിക്കും.
മേനാജ്: അറിയും. വിമലേച്ചച്ചിെയ (ആർ.വി.ജി.യുെട സേഹാദരി വിമല േമേനാൻ
െചഷയർ േഹാമിെന്റ ചുമതലക്കാരി ആയിരുന്നു) കാണാൻ അവിെട േപാകു
േമ്പാൾ കാണാറുണ്ട്; സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ആർ.വി.ജി.: േദഹം തളർന്നിട്ടും ജീവിതെത്ത പുഞ്ചിരിേയാെട േനരിടുന്ന അവൾ
ആത്മകഥയിൽ എഴുതുന്നു അവൾക്കു ജീവിക്കാൻ ൈധര്യം നല്കുന്നത് േയശു
വിലുള്ള വിശ്വാസമാെണന്ന്. േയശു െവറും സാധാരണമനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്
എന്ന് ആ കുട്ടിേയാടു പറയാൻ എനിക്ക് എന്താണ് അധികാരം? പ്രതീക്ഷ—
അതു നല്കുന്ന മാറ്റം വലുതാണ്.
കുട്ടികേളാടു പറയാറുള്ള ‘പതിെനട്ടാമെത്ത ആന’ എന്ന കഥ വിശ്വാസം
െചയ്യുന്ന ധർമ്മം ഉദാഹരിക്കാൻ ഉതകും. ഒരു രാജാവ്. അേദ്ദഹം തനിക്കു
ള്ള 17 ആനകെള മൂന്നു മക്കൾക്കായി വീതിച്ചുനല്കാൻ എഴുതിെവച്ചാണു മരിച്ച
ത്. മൂത്തയാൾക്കു പകുതി, രണ്ടാമനു മൂന്നിെലാന്ന്, മൂന്നാമന് ഒമ്പതിൽ ഒന്ന്.
പേക്ഷ, 17 ആനകെള ഈ മൂന്നു രീതിയിലും പകുക്കാനാവില്ലേല്ലാ. അവർ
തമ്മിൽ വഴക്കായി. അേപ്പാൾ ഒരു സന്ന്യാസി ആനപ്പുറത്തുകയറി അവിെട
വന്നു. പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയ അേദ്ദഹം തെന്റ ആനെയക്കൂടി രാജാവിെന്റ
ആനകൾെക്കാപ്പം നിർത്തി. 18 ആനകെള ഒസ്യത്തുപ്രകാരം പകുത്തു. മൂന്നു
മക്കൾക്കും അർഹമായ പങ്കുകിട്ടി. സന്ന്യാസിയുെട ആന മിച്ചംവന്നു. സന്ന്യാ
സി അതുമായി യാത്ര തുടരുകയും െചയ്തു.
ആ പതിെനട്ടാമെത്ത ആനകൂടി ഉെണ്ടങ്കിേല സമവാക്യം ശരിയാകൂ.
പേക്ഷ, ആന യഥാർഥത്തിൽ ഉണ്ടാകണെമന്നില്ല. ആ വിശ്വാസം മാത്രം
മതി. ഇതാണു വിശ്വാസികളിൽ ൈദവസങ്കല്പം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ധർമ്മം.
പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമാണത്. ൈദവസങ്കല്പം അതിനായു
ള്ള നിർമ്മിതി ആണ്. അതുകൂടി വരുേമ്പാൾ ൈധര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും
ഒെക്കയാകും. അതാണു വിശ്വാസത്തിെന്റ േറാൾ. അതുെകാണ്ടുപേക്ഷ, പതി
െനട്ടാമെത്ത ആന ഉണ്ടാകണെമന്നില്ല.
ശാസ്ത്രത്തിന് ഈ സമാശ്വാസദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കാനാവില്ല. സരസുവി
േനാടു ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുകാര്യമില്ല. അേതസമയം സമ്പത്തിനും അധികാര
ത്തിനുമായി ഇതിെന ദുരുപേയാഗെപ്പടുത്തുന്ന, ചൂഷണം െചയ്യുന്ന, ഒരു വിഭാ
ഗം എന്നും ഉണ്ട്. സമ്പത്തിെന്റ ശക്തി, അധികാരത്തിെന്റ ശക്തി എല്ലാം

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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േചർത്തു വിശ്വാസെത്ത അവർ ഉപേയാഗിക്കുന്നു. ഇതിെന എതിർക്കണം.
ഇതിെന എതിർക്കാൻ വിശ്വാസത്തിെന്റ ശാസ്ത്രീയത മാത്രം പരിേശാധിച്ചു
െകാണ്ടാവില്ല, അതു നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാമൂഹികധർമ്മംകൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞും
അംഗീകരിച്ചുംെകാേണ്ട കഴിയൂ. യുക്തിവാദിപ്രസ്ഥാനം അത്തരം ധർമ്മമല്ല
നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
മേനാജ്: യുക്തിവാദികളുെട പ്രവർത്തനം ശരിയായ ഫലം നല്കുന്നില്ല എന്നാ
േണാ?
ആർ.വി.ജി.: േനാക്കൂ, ശബരിമല േക്ഷത്രത്തിൽ പണ്ടു തീപിടിത്തം ഉണ്ടായേപ്പാൾ
സി. േകശവൻ പറഞ്ഞു, ഒരമ്പലം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം
കുറയുെമന്ന്. അത്തരം അഭിപ്രായവും നിലപാടും വിശ്വാസപക്ഷെത്ത കൂടു
തൽ സംഘടിതരാക്കുകയാണു െചയ്യുക. ശബരിമലയുെട തനിമ, അനന്യത,
ആത്മാർഥമായി വ്രതെമടുത്ത് അവിെട േപാകുന്നവർക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്ന
അനുഭൂതി—ഇെതല്ലാം വസ്തുതകളാണ്. പേക്ഷ, െപാന്നമ്പലേമട്ടിെല േജ്യാതി
കത്തിക്കലും ടിവിക്കാരുെട നുണപ്രചാരണവും ഒെക്ക ശുദ്ധ അസംബന്ധ
മാണ്. പണം പിടുങ്ങാനുള്ള പുതിയ കഥകൾ, ചടങ്ങുകൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
ഒെക്ക തുറന്നുകാട്ടണം. ഒപ്പം മതവും മതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കുന്ന
സാമൂഹികധർമം അംഗീകരിക്കുകയും േവണം. അേത പറ്റൂ.
മേനാജ്: മകരേജ്യാതി ൈദവികേമാ അത്ഭുതേമാ അല്ല, മനുഷ്യൻ കത്തിക്കുന്നതാ
ണ് എന്ന അറിവ് മലയാളികൾക്കുള്ളത് േകരളസമൂഹത്തിെന്റ ഉയർന്ന യു
ക്തിേബാധം െകാണ്ടേല്ല? 1999-ലും 2010-ലുമായി മകരവിളക്കുദിവസം മരി
ച്ച 154 തീർഥാടകരിൽ െവറും നാലുേപരേല്ല മലയാളികൾ ഉള്ളൂ. അപകട
ങ്ങൾ നടന്നത് േകരളത്തിലായിട്ടും ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചത് യുക്തിവാദികൾ നട
ത്തിയ പ്രചാരണം െകാണ്ടുകൂടിയേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: ഏതു പ്രവർത്തനത്തിനും അതിേന്റതായ ഫലമുണ്ടാകും. യുക്തിവാദി
കളുെട പ്രവർത്തനത്തിനു ഫലമിെല്ലന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്; വിശ്വാസചൂഷ
ണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവരുെട സമീപനമല്ല ശാസ്ത്രീയം എന്നാണ്; വി
ശ്വാസങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്ന സമൂഹെത്ത മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്
ആവശ്യെമന്നാണ്.

പരിഷത്തും യുക്തിവാദവും
മേനാജ്: താങ്കൾ പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ കാര്യം
എന്താണ്? ഞാെനാെക്ക യുക്തിവാദി സംഘത്തിൽനിന്നു കുേറക്കൂടി ശാസ്ത്രീ
യവും ഫലപ്രദവുമായി യുക്തിചിന്ത വളർത്താൻ കഴിയുന്ന േവദി എന്ന ധാര
ണേയാെട പരിഷത്തിേലക്കു വന്നവരാണ്. പ്രപേഞ്ചാത്പത്തിെയയും മറ്റും
പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായി പഠിപ്പിക്കുകവഴി സ്രഷ്ടാവും നിയന്താവുമായ ൈദവത്തി
െന്റ പ്രസക്തി േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ.
ആർ.വി.ജി.: ഈ രണ്ടു ൈലനിലുള്ളവരും പരിഷത്തിലുണ്ട്. യുക്തിവാദംവഴി വന്ന
വരും ശാസ്ത്രത്തിലൂെട വന്നവരും. യുക്തിചിന്ത അടിേച്ചല്പിക്കുന്നതിനുപക
രം വിമർശനാത്മകസമീപനം വളർത്തുകയാണു േവണ്ടത് എന്നതാണ് ഒരു
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

പക്ഷം. വിശ്വാസംെകാണ്ട് അർഥമാക്കുന്നതിെന എതിർക്കുകയല്ല, ചൂഷണ
െത്ത എതിർക്കുകയാണു േവണ്ടത്. എം.പി. പരേമശ്വരനും മറ്റും ഈ പക്ഷ
ക്കാരാണ്. അന്ധവിശ്വാസെത്ത സന്ധിയില്ലാെത എതിർക്കുക എന്നതാണു
ശാസ്ത്രേബാധം എന്നതാണു മെറ്റാരു പക്ഷം.
ശാസ്ത്രേലാകത്തുമുണ്ട് ഈ രണ്ടുപക്ഷം. െനാേബൽ േജതാക്കളിൽ
േപ്പാലും ൈദവവിശ്വാസികൾ ഏെറയുണ്ട്. ചിലർ അന്ധവിശ്വാസികൾേപാ
ലും ആയിരുന്നു. ന്യൂട്ടൻതെന്ന ഒടുവിൽ ആൽെക്കമി, ഒകൾട്ടിസം (രാസമാന്ത്രികവിദ്യകൾ) എന്നിവയിലാണ് അഭിരമിച്ചത്. അതുെകാണ്ട് ന്യൂട്ടനു ശാ
സ്ത്രേബാധം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു പറയാനാവില്ല. അേദ്ദഹം അവയ്ക്കു െതളിവു
കെണ്ടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നു േവണെമങ്കിൽ പറയാം.
ശാസ്ത്രീയമായി െതളിയിച്ചാേല വിശ്വസിക്കൂ എന്ന നിലപാട് എല്ലാ കാ
ര്യത്തിലും ശരിയല്ല. പിതൃത്വം നല്ല ഉദാഹരണമേല്ല? ഇന്നു ജീൻമാപ്പിങ് വഴി
പിതൃത്വം െതളിയിക്കാനാകും. പേക്ഷ, അങ്ങെന െതളിയിച്ചാേല വിശ്വസിക്കൂ
എന്ന നിലപാടു ശരിയല്ലേല്ലാ. അതുേപാെലതെന്നയാണു േസ്നഹം, കരുണ
തുടങ്ങി മറ്റേനകം മാനവികനിലപാടുകളും.
ശാസ്ത്രീയമായി െതളിയിക്കെപ്പട്ടതിെന അംഗീകരിേച്ചതീരൂ എന്ന നില
പാടു ശരി. പേക്ഷ, എല്ലാം അങ്ങെനേയ ആകാവൂ എന്നില്ല. ആദ്യം ആകാശം,
പിെന്ന ഭൂമി, ആദ്യം പുരുഷൻ, പിെന്ന സ്ത്രീ… എന്നിങ്ങെനയാണു പ്രപഞ്ചസൃ
ഷ്ടി എന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ ഇതുെകാണ്ടുതെന്ന അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.
പ്രപഞ്ചപരിണാമവും അതിെന്റ കാലഗണനയും കുെറെയല്ലാം നാം
കെണ്ടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇെതല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഉേണ്ടാ?
ഉണ്ട് എന്നു പറയാനുള്ള ശാസ്ത്രീയെതളിവില്ല. അതിനർഥം അങ്ങെനെയാന്ന്
ഇല്ല എന്നല്ല. അങ്ങെനെയാരു ശക്തിെയ അംഗീകരിക്കാെത പ്രപഞ്ചെത്ത
പ്പറ്റി അേന്വഷിക്കുകയാണു ശാസ്ത്രത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം.
ഒരു സംഭവകഥയിലൂെട ഇതു വ്യക്തമാക്കാം. വിഖ്യാതശാസ്ത്രജ്ഞനായ
ലാപ്ലാസിെന്റ കഥയാണ്. അക്കാലത്തു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അപൂർവം യൂേറാ
പ്യൻ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന െനേപ്പാളിയെന്റ ഗുരുവായിരുന്നു
ലാപ്ലാസ്. ലാപ്ലാസിെന അേദ്ദഹം ഉപേദഷ്ടാവാക്കി. ‘െനബുലാർ ൈഹേപ്പാ
െത്തസിസ്’ എന്ന സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘െസലസ്റ്റിയൽ െമക്കാനി
ക്’ എന്ന ഗ്രന്ഥം ലാപ്ലാസ് െനേപ്പാളിയനു സമർപ്പിച്ചു.
ഈ പുസ്തകത്തിൽ ൈദവെത്തപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അന്നുവെരയുള്ള
എല്ലാ പ്രപഞ്ചസിദ്ധാന്തത്തിലും ആകാശേഗാളങ്ങെളെയല്ലാം ചലിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു ൈദവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂട്ടെന്റ പുസ്തകത്തിലും പ്രപഞ്ചചലനത്തിെല പി
ശകുകൾ അപ്പേപ്പാൾ ശരിയാക്കി നടത്തുന്നതു ൈദവമാണ്. ഇതിൽ എന്താ
ണു ൈദവെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഇല്ലാത്തത് എന്ന് െനേപ്പാളിയൻ ലാ
പ്ലാസിേനാടു േചാദിച്ചു. ‘Sir, I didn’t need that hypothesis’ എന്നായിരുന്നു
മറുപടി.
നമ്മുെട അജ്ഞതയുെട തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ൈദവെത്ത
െകാണ്ടുവരുന്നത്. എനിക്ക് അത്തരം പ്രശ്നം വന്നില്ല എന്നാണു ലാപ്ലാസ് പറ
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ഞ്ഞത്. പ്രപഞ്ചവിജ്ഞാനം വളരുേന്താറും അതിെല ൈദവത്തിെന്റ േറാൾ കു
റഞ്ഞുവരും.

സയൻസും ൈദവവും
മേനാജ്: അേപ്പാൾ ൈദവവിശ്വാസത്തിന് എതിരാണു ശാസ്ത്രം?
ആർ.വി.ജി.: സയൻസ് ൈദവം ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നു പറയുന്നില്ല. രണ്ടും രണ്ടു
തരം അേന്വഷണമാണ്. വിശ്വാസത്തിനു ശാസ്ത്രീയത പകരുന്ന, െതളിവു നി
രത്തുന്ന ശ്രമം കപടശാസ്ത്രമാണ്. െതെറ്റന്നു െതളിയിക്കെപ്പട്ടാൽ അതു തള്ള
ണം. അല്ലാത്തിടേത്താളം, നിരുപദ്രവെമങ്കിൽ അതു നിലനില്ക്കെട്ട എന്നു കരു
തുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.
മേനാജ്: യുക്തിവാദം, േകവലനിരീശ്വരവാദം എന്നിവ മാറ്റിനിർത്തിയാൽത്തെന്ന,
േകരളീയർ ഇന്ത്യയിെല ഇതരസമൂഹങ്ങെളക്കാൾ ഉയർന്ന യുക്തിേബാധം പു
ലർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമേല്ല? േലാകെത്ത നാനാവിഭാഗങ്ങളുമായി ചരിത്രാ
തീതകാലം മുതേല സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു സമൂഹം
എന്ന െമച്ചം നമുക്കിേല്ല? നമ്മുെട ‘മാേവലിനാട്’ ഐതിഹ്യം േപാലും സമ
ത്വാധിഷ്ഠിതവും അതുെകാണ്ടുതെന്ന ചൂഷണരഹിതവുമായ ഒരു സമൂഹസങ്കല്പ
ത്തിെന്റ യുക്തിപരതയേല്ല െവളിവാക്കുന്നത്?
ആർ.വി.ജി.: യുേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസം എന്ന സങ്കല്പം േലാകത്തു പലയിടത്തും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിെന്റ േകവലം കാല്പനികമായ ഒരു പകർപ്പു മാത്രമാണു
മാേവലിനാട്. മലയാളിയുെട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ കാല്പനി
കാധിക്യം തെന്നയാണ്. എല്ലാവരും നല്ലവരായാൽ േലാകം നന്നാകും എന്ന
കാവ്യകല്പന. ഇന്നെത്ത ദൂഷ്യെമല്ലാം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിെന്റ
െവളിെപ്പടുത്തലാണു മാേവലിപ്പാട്ടിെല പരാമർശങ്ങൾ. ഇവെയ എങ്ങെന
െമരുക്കാം? അതു ഭരണസംവിധാനം െചയ്യണം. ലളിതമായ പരിഹാരം!
മെറ്റാന്നു സ്വാർത്ഥേപ്രരണയാണു പ്രശ്നെമന്നു സമ്മതിക്കലാണ്. യഥാർഥ
ത്തിൽ ഉത്പാദനബന്ധമാണ് ഈ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കു വളം െവക്കുന്നത്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ വളെര യുക്ത്യധിഷ്ഠിതമായ രചന കൗടില്യെന്റ അർത്ഥ
ശാസ്ത്രമാണ്. രാജാധിപത്യത്തിെല ഉത്പാദനബന്ധം അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടു
ള്ള വിശകലനമാണത്. അന്നെത്ത മൂല്യേബാധത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരം.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അവസ്ഥയിൽ നല്ല ഭരണം എങ്ങെന എന്നു ചി
ന്തിക്കുേമ്പാൾ അതിൽനിന്നു വന്നതാണ് സമത്വേബാധവും ജനാധിപത്യവും.
ഗ്രീസിൽ പേണ്ട ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു പറയുെമങ്കിലും അതു
യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം ആയിരുന്നില്ല. അടിമകൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവി
െട സമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന
ആശയം വളെര ൈവകിയാണു വന്നത്. മാർക്സിനു േശഷം. അതു മലയാളിെയ
വളെര സ്വാധീനിച്ചു. ഇതും മാേവലിസങ്കല്പവും േചർന്ന കാല്പനികസങ്കരമാണു
നമ്മുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പം.
ഈ കാല്പനികത ശാസ്ത്രീയത കുറയ്ക്കും. മലയാളിയുെട സമീപനങ്ങളിെല
ല്ലാം കാണാം ഈ തകരാറ്. ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു യുക്ത്യധിഷ്ഠിതസമൂഹമല്ല നാം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

മേനാജ്: പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിലും ഇതാേണാ സ്ഥിതി? ഇതു നമ്മെള ഏെത
ല്ലാം തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്?
ആർ.വി.ജി.: ചരിത്രകാരരുെട നിസ്സംഗതേയാെട, വസ്തുനിഷ്ഠതേയാെട നാം പഠിക്കു
ന്നില്ല. യുക്തിപരമായ സമീപനത്തിെന്റ കുറവ് ഏെറയാണ്. സർവ്വകലാശാ
ലാതലത്തിെലങ്കിലും ഇതിനു നാം ശ്രമിക്കണം.
സമൂഹം കാര്യങ്ങെള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ൈവറ്റ് ആയി കാണുന്നു. ഒന്നു
കിൽ നമ്മുെടയാൾ, അെല്ലങ്കിൽ ശത്രു എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്. അഭിപ്രായങ്ങെള കാ
ണുന്നത് അങ്ങെനയാണ്. ശരിേയത് എന്നതല്ല. അടുത്തിെട ഉണ്ടായ ജനി
തകവ്യതിയാനത്തർക്കം, കീടനാശിനിത്തർക്കം എന്നിവയിെലല്ലാം ഇതു കാ
ണാം. താൻ പറയുന്നതിേനാടു േയാജിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്വവക്താവാ
ക്കും. അെല്ലങ്കിൽ പണം വാങ്ങി അഭിപ്രായം പറയുന്നു, പ്രീണിപ്പിക്കാൻ പറ
യുന്നു, പാർട്ടിേനാക്കി അഭിപ്രായം പറയുന്നു എെന്നാെക്കയാണ് ആേരാപണ
ങ്ങൾ. അതു ശാസ്ത്രത്തിെന്റ രീതിയല്ല.
അതുെകാെണ്ടന്താ, ശാസ്ത്രത്തിെന്റ കാര്യങ്ങളിൽേപ്പാലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
അഭിപ്രായം പറയാൻ മടിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ശാസ്ത്രേകാൺ
ഗ്രസിൽ ഇതു ചർച്ചാവിഷയമായി. ഇന്ന് ഏതുകാര്യത്തിലും സാഹിത്യകാര
രാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതും പക്ഷം േചർന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ.
ഇതു നന്നല്ല. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഖണ്ഡിതമായി അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള
വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം പരിഗണിച്ചു വിേവചനപൂർവം കാര്യങ്ങൾ
കാണാനുള്ള അറിവിെന്റ തലത്തിേലക്കു ജനങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല. വാർത്ത വാ
യിക്കാെത തലെക്കട്ടുമാത്രം വായിച്ച് അഭിപ്രായരൂപവത്കരണം നടത്തുന്നു.
നമ്മുെട മുൻവിധികൾ േചർത്താണിതു െചയ്യുന്നത്. തലെക്കട്ടുേപാലും െതറ്റാ
യി വായിേച്ചക്കാം. തലെക്കട്ടുതെന്ന െതറ്റാകാം. അേപ്പാൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ
എങ്ങെന വസ്തുനിഷ്ഠമാകും? പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങെനയായാൽ
ജനലക്ഷങ്ങളുെട അറിവുനില എങ്ങെനയിരിക്കും? ഇതു യുക്തിപൂർവ്വകസമൂ
ഹത്തിനു േചർന്നതല്ല.
ഇന്നെത്ത മലയാളിയുെട മെറ്റാരു കുഴപ്പം ഏതു പ്രശ്നത്തിനും ഉടൻ
ഖണ്ഡിതമായ അഭിപ്രായം കിട്ടണം എന്ന നിർബ്ബന്ധമാണ്. ചുവന്ന മഴ
ഒരു ഉദാഹരണം. ടി.വി. ചാനലുകൾ ഉടൻ ശാസ്ത്രജ്ഞെര വിളിക്കുകയായി.
ഉടൻ മറുപടി പറേഞ്ഞാളണം. പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുെവക്കു
ന്നു എന്ന ആേക്ഷപമാകും. വിവരങ്ങൾ േശഖരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ
സ്വീകാര്യമാവില്ല.
അേതസമയം, ചില കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ഇെല്ലങ്കി
ലും നയപരമായ തീരുമാനം എടുേക്കണ്ടിവരും. എൻേഡാസൾഫാൻ പ്രശ്നം
അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ്. ആദ്യമായി ഈ പ്രശ്നം ഉയർന്നേപ്പാൾ എൻേഡാ
സൾഫാൻ െകാണ്ടാേണാ എന്നു കെണ്ടത്താൻ പഠനം നടത്തണമായിരുന്നു.
അതിനു സമയെമടുക്കും. അതുെകാണ്ട്, ആെണേന്നാ അെല്ലേന്നാ അറിയാ
ത്തതിനാൽ തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കുകയല്ല, മരുന്നുതളി ഉടൻ നിർത്തി
െവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണു േവണ്ടത്. തീരുമാനം െതറ്റായാൽ പിെന്ന

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സമരമുഖത്തും സജീവം. കുടിെവള്ളം വില്ക്കാൻ അനുവദിച്ചതിെനതിെര നടന്ന സമരം ഉദ്ഘാ
ടനം െചയ്യുന്ന ആർ. വി. ജി. േമേനാൻ.

മാറ്റാമേല്ലാ. ഇതു പൂർണ്ണമായി ശാസ്ത്രീയമല്ല, പേക്ഷ, പ്രാേയാഗികമായത്
അതാണ്.
ൈവകാരികമായി തീരുമാനങ്ങളിേലക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമാണു
നമ്മുേടത്. ഇതിെന്റ ഉത്തവാദിത്വം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ്. വിമർശനാത്മക
േബാധനശാസ്ത്രത്തിന് ഒരിക്കലും നാം ഊന്നൽ നല്കിയില്ല. വ്യവസ്ഥിതിക്ക്
ഇഷ്ടെപ്പട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, വിഴുങ്ങുക—ഇതാണു രീതി.
ഇതു മാറാെത സമൂഹത്തിെന്റ യുക്തിരാഹിത്യവും ൈവകാരികനിലപാടും
മാറില്ല.
മേനാജ്: വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ കാര്യം പ്രേത്യകമായി ചർച്ച െചയ്യാം. ഇതിെന്റ തുടർ
ച്ചയായി േചാദിക്കെട്ട, ചരിത്രം പരിേശാധിച്ചാൽ േകരളീയർ എന്നും ഇങ്ങെന
ആയിരുേന്നാ?
ആർ.വി.ജി.: അേതപ്പറ്റി ആധികാരികമായി പറയാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല.
ഞാൻ ചരിത്രകാരനല്ല. സാമാന്യധാരണെവച്ചുള്ള എെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങ
ളാണു പറയുന്നത്.

ശാസ്ത്രവും യുക്തിചിന്തയും േകരളത്തിൽ
മേനാജ്: ശാസ്ത്രം, ദർശനം, കല തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിെലല്ലാം ആേഗാളപ്രതിഭകെള
സംഭാവന െചയ്ത മണ്ണാണു േകരളം എന്ന് അഭിമാനിക്കാറുണ്ടേല്ലാ. ആര്യഭ
ടൻ േകരളീയനായിരുന്നു, ഭാസൻ േകരളത്തിൽ ജീവിച്ചയാളാണ് എെന്നാ
െക്ക പറയാറുണ്ട്. താത്ത്വികനായിരുന്ന ശങ്കരാചാര്യരുണ്ട്. ഉയർന്ന യു
ക്തിേബാധം ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇങ്ങെനയുള്ളവെര സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിയുേമാ?
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ആർ.വി.ജി.: ഈ േചാദ്യത്തിൽത്തെന്നയുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം. ആര്യഭടനും ഭാസനും േക
രളത്തിൽ ജീവിച്ചവരാെണന്ന വാദം ബന്ധെപ്പട്ടവർ യുക്തിഭദ്രമാക്കിയിട്ടില്ല.
അവരുെട ഏെതങ്കിലും രചനയുെട പ്രതിേയാ ഭാഗങ്ങേളാ ഇവിെടനിന്നു കിട്ടി
എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം അവർ ഇവിടുത്തുകാരായിരുന്നു എന്നു പറയാനാകില്ല.
വസ്തുനിഷ്ഠെതളിവുകൾ കെണ്ടത്തി ഇതു സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്നും ശ്രമമില്ല—ഇത്
ഒരുവശം.
മറുവശം, ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള െതളിേവാടുകൂടിയ വലിയ ൈപ
തൃകം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. േലാകനിലവാരമുള്ള ഒരു ഗണി
തശാസ്ത്രപാരമ്പര്യം 14 മുതൽ 19 വെര നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇവിെട ഉണ്ടായിരു
ന്നു. ലിബ്നിട്സും ഗ്രിഗറിയും ന്യൂട്ടനുെമാെക്ക നടത്തിയ ചില സുപ്രധാന
കെണ്ടത്തലുകൾ അതിന് 150-ഉം 200-ഉം െകാല്ലം മുമ്പു കെണ്ടത്തിയ ഗണി
തജ്ഞരുെട പരമ്പര! ഇതു നമുക്കു പറഞ്ഞുതരാനും സായ്പു വേരണ്ടിവരുന്നു.
(ആർ.വി.ജി. േമേനാെന്റ ‘ശാസ്ത്രസാേങ്കതികവിദ്യകളുെട ചരിത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്. ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണ
മാണിത്. കൂടാെത, ഇേതപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ േജാർജ്ജ് ഗീവർഗ്ഗീസ് േജാ
സഫ് (George Ghevarghese Joseph) രചിച്ച ‘The Crest of the Peacock—NonEuropean Roots of Mathematics’ എന്ന ഗ്രന്ഥവുമുണ്ട്. ഇതിെന്റ പരിഭാഷ
‘മയൂരശിഖ’ എന്ന േപരിൽ േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.)
ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞെരല്ലാം നമ്പൂതിരിമാരായിരുന്നു. അബ്രാഹ്മണർക്ക് അറി
വു നിേഷധിക്കുന്ന കാടത്തം നിറഞ്ഞ ജാതീയതയുെട കൂത്തരങ്ങായിരുന്നു
അന്ന് ഇവിടം. ഈ വിജ്ഞാനേലാകം േകരളീയർക്കു മുഴുവൻ അവർ തുറ
ന്നുെകാടുത്തിരുെന്നങ്കിൽ അത് എത്രേയാ വികസിക്കുമായിരുന്നു. കുറ്റിയറ്റു
േപാകുമായിരുന്നുമില്ല.
ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവരും അതിെന്റ പ്രാേയാഗമായ െതാഴിൽ െചയ്യുന്ന
വരും രണ്ടു വിഭാഗമായി. വിദ്യ ആഢ്യവും അതു െചയ്യുന്നവർ ‘അധമ’രും
ആക്കെപ്പട്ടു. പാരസ്പര്യം നഷ്ടെപ്പട്ട് രണ്ടും അധഃപതിച്ചു. േലാഹവിദ്യയും
രാസവിദ്യയും ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പിൻബലമില്ലാെത വികാസം നഷ്ടെപ്പട്ടു കുല
െത്താഴിലായി. േജ്യാതിശാസ്ത്രം േജ്യാതിഷമായി വയറ്റുപ്പിഴപ്പായി. ഇന്നും
നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസം െതാഴിലിലും ജീവിതത്തിലുംനിന്ന് അയിത്തേത്താെട
അകന്നുനില്ക്കുന്നു. െപാതുസമൂഹത്തിെന്റ മെറ്റാരു വലിയ അയുക്തികതയുെട
ദുരന്തം!
മേനാജ്: അേപ്പാൾപ്പിെന്ന യുക്തിചിന്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനെമന്നനിലയിൽ ആധുനി
കകാലത്തു കടന്നുവന്നേപ്പാഴാേണാ സമൂഹത്തിൽ സമഭാവനയുെടയും മറ്റും
യുക്തി വ്യാപിക്കുന്നത്? ബർട്രന്റ് റസ്സലിെന്റയും കാൾമാർക്സിെന്റയും ഏം
ഗൽസിെന്റയും ഒെക്ക യുക്തിപരമായ വിശകലനങ്ങളും തത്ത്വദർശനങ്ങളുമാ
േണാ ഇവിെട സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടത്? ഇത്തരം ആേഗാള നവീന ചിന്തകളുെട
സ്വാധീനം ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ ജാതിേഭദവിരുദ്ധചിന്തകളിലും കാണാ
നാകുേമാ?

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ആർ.വി.ജി.: ശ്രീനാരായണഗുരു തനതാണ്. തനി േകരളീയം. ൈജവികമായ
വളർച്ചയാണത്. ശങ്കരനും യുക്ത്യധിഷ്ഠിതമായ ദർശനമാണ് അവതരിപ്പിച്ച
ത്. മണ്ഡനമിശ്രനും മറ്റും പ്രതിനിധാനംെചയ്ത യജ്ഞ-യാഗസംസ്കൃതിേയാടുള്ള
വിമർശനമായിരുന്നു അത്. അന്ന് അേദ്ദഹെത്ത യാഥാസ്ഥിതികർ നിേഷധി
യായി കണ്ടു. അതുെകാണ്ടാണ് പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻ എന്നു വിളിച്ച് ആേക്ഷപിച്ചത്.
ശങ്കരദർശനം ആത്യന്തികമായി ബുദ്ധദർശനംേപാെല ശുന്യവാദത്തിേലക്കു
േപാകുമായിരുന്നു.
ബുദ്ധമതത്തിൽ മഹായാനവും മറ്റും രൂപെപ്പട്ട് അതിെന അനുഷ്ഠാനങ്ങ
ളിേലക്കു താഴ്ത്തിയതുേപാെല, ഇന്നു ശങ്കരെന്റ േപരിൽ ബ്രാഹ്മണർ യാഗം നട
ത്തുന്നു! അവർ ശങ്കരെന ൈകയടക്കുകയാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുവും ശങ്ക
രേന്റതിനു സമാനമായ ദർശനപാതയിേലക്കാണു വികസിച്ചത്. കണ്ണാടി പ്ര
തിഷ്ഠിച്ചതും മറ്റും അതിെന്റ സാക്ഷ്യമാണ്. അമ്പലമല്ല, വിദ്യാലയവും ഫാക്ടറി
കളുെമാെക്കയാണ് ഇനി നമുക്കു േവണ്ടത് എന്നിങ്ങെനയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ
സമൂഹവികസനത്തിനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളായിരുന്നു.
മേനാജ്: യുക്തിവാദത്തിെന്റ തുടക്കം േകരളത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവിൽ കെണ്ട
ത്താനാവിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: വിശ്വാസം, ധർമ്മം എന്നിവെയ നിേഷധിക്കാെത അവെയ അംഗീ
കരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള പരിഷ്കരണമാണ് അേദ്ദഹം ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ചൂഷണം, അയി
ത്തം, അനാചാരങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയ െതറ്റായ കാര്യങ്ങെള
നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടുള്ള പരിഷ്കരണമായിരുന്നു അത്. ആ സമീപനം പേക്ഷ,
പിൻഗാമികൾക്കു മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാനായില്ല.
‘നമുക്കു ജാതിയും മതവും ഇല്ല’ എന്നു വിളംബരം െചയ്യുന്നിടേത്തക്കു ഗുരു
പിെന്നയും ഔന്നത്യം േനടിയേല്ലാ.
മേനാജ്: ‘ഒരു ജാതി, ഒരുമതം, ഒരു ൈദവം മനുഷ്യന്’ എന്ന ഗുരുദർശനത്തിൽനി
ന്ന് ഒരുപടികൂടി മുേന്നാട്ടുേപായ യുക്തിചിന്തയേല്ല ‘ജാതി േവണ്ട, മതം േവണ്ട,
ൈദവം േവണ്ട മനുഷ്യന്’ എന്ന തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിലൂെട ശിഷ്യനായ സേഹാദ
രൻ അയ്യപ്പൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്? സേഹാദരപ്രസ്ഥാനവും പന്തിേഭാജനവുെമാ
െക്ക അക്കാലത്ത് അംഗീകാരം േനടിയിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ മേറ്റ എക്സ്ട്രീമിൽ പിടിച്ചാേല നിവരൂ.
അന്നെത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങെന പറഞ്ഞുേപാകും. ഗുരു പേക്ഷ, അതി
െന പിന്തുണച്ചില്ല എേന്നാർക്കണം. അനുകൂലിച്ചുേപാലുമില്ല. പില്ക്കാലയുക്തി
വാദികൾ യാന്ത്രികനിലപാടിേലക്കു വരികയും എല്ലാറ്റിെനയും തള്ളിപ്പറയുക
യും െചയ്തു.
വിഷമങ്ങളിൽ യുക്തിവാദം സഹായിക്കില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ മനു
ഷ്യൻ മേറ്റ എക്സ്ട്രീമിേലക്കു േപാകും. ഊന്നുവടി ആവശ്യമുള്ളവർ െകാണ്ടുന
ടക്കെട്ട. അതു േവണ്ട എന്നു പറയണ്ടാ. അംഗൈവകല്യമില്ലാത്തവർ അതു
െകാണ്ടുനടക്കുകയും അലങ്കാരമാക്കുകയും െചയ്യുന്നതാണു െതറ്റ്.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ആർ.വി.ജി.യുെട വിശ്വാസം
മേനാജ്: താങ്കൾ ൈദവവിശ്വാസിയാേണാ?
ആർ.വി.ജി.: അല്ല. അടുത്തകാലം വെര ഞാൻ അതു പച്ചയായി പറയാെത ഒഴി
ഞ്ഞുമാറി നടക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ചുനാൾക്കുമുമ്പ് ഒരു െടലിവിഷൻ അഭിമുഖ
ത്തിൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ എെന്നെക്കാണ്ട് അതു െവളിെപ്പടുത്തിച്ചുകളഞ്ഞു.
ടീച്ചർതെന്ന െഞട്ടിേപ്പായി എന്നു േതാന്നുന്നു. തുടർന്ന്, ഐൻൈസ്റ്റൻ പറയു
ന്നതുേപാെല ‘ജഗന്നിയന്താവായ ഒരു ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നിേല്ല’ എന്നു
േചാദിച്ച് ടീച്ചർ എനിെക്കാരു വഴി തുറന്നുതന്നു. പേക്ഷ, ‘അതിൽ വിശ്വസി
ക്കാനും െതളിെവാന്നും കാണുന്നില്ല’ എേന്ന എനിക്കു സത്യസന്ധമായി പറ
യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.
േനരേത്ത പറഞ്ഞ കഥയിെല 18-ാമെത്ത ആനയുെട പ്രശ്നം അടിസ്ഥാന
പരമായി സമവാക്യത്തിെലതെന്ന പിശകാണ്. ആ െതറ്റാണു ൈദവസങ്കല്പ
ത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യനു വിേശഷിച്ചു പ്രാധാന്യം ഒന്നു
മില്ല. ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ 18-ാമെത്ത ആനേവണ്ട.
എന്താണിതിെന്റെയാെക്ക അർഥം, എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന സംഭവി
ക്കുന്നു എന്നെതാന്നും പ്രകൃതിയുെട പ്രശ്നമല്ല. കുറച്ചു യുേറനിയം അണുക്കൾ
എടുത്തുെവച്ചാൽ അതിെലാന്നു ചിലേപ്പാൾ ഇേപ്പാൾ വിഘടിേച്ചക്കാം. ചില
േപ്പാൾ അത് ഒരുലക്ഷം വർഷം കഴിഞ്ഞാവും വിഘടിക്കുക. ഇതു യാദൃച്ഛിക
തയാണ്. ഇതിെനാെക്ക ലക്ഷ്യം േവണം, ഉേദ്ദശ്യം േവണം എന്നു ശഠിച്ചാൽ
എന്തുെചയ്യും? പ്രകൃതിക്ക് ഇവെയാന്നുമില്ല.
ആയിരത്താണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതെന്ന യവനശാസ്ത്രജ്ഞൻ എംപിേഡാക്ലി
സ് ഇതു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുപ്പി താെഴയിട്ടാൽ െപാട്ടും. അതിനുള്ളത്
ഭൗതികകാരണങ്ങളാണ്. അല്ലാെത കുപ്പിയുെട വിധിയല്ല. എഫിഷ്യന്റ് േകാ
സ് എന്നു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയും. വണ്ടിയിടിച്ചു മരിക്കുന്നതും ഇങ്ങെനതെന്ന.
അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അൾട്ടിേമറ്റ് േകാസ് (പരമമായ കാരണം) പ്രകൃ
തിയിൽ ഇല്ല. പ്രകൃതിയിൽ ഉേദ്ദശ്യം എെന്നാന്നില്ല.
മനുഷ്യെന്റ കൂട്ടായ്മേപാെല േതനീച്ചയ്ക്കും ഉറുമ്പിനും ഒെക്ക കൂട്ടായ്മയുണ്ട്.
പേക്ഷ, അവർക്കാർക്കും അനീതിേബാധം ഇല്ല. അവിെട പണിെയടുക്കാത്ത
മടിയരുണ്ട്, റാണിമാരുണ്ട്. പണിെയടുക്കുന്ന—േതൻ േശഖരിക്കുന്ന, കൂെടാരു
ക്കുന്ന—അദ്ധ്വാനവർഗ്ഗമുണ്ട്. പേക്ഷ, അതിൽ അവ അനീതി കാണുന്നില്ല.
വിേശഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണെമങ്കിൽ നീതി
േബാധം േവണം. എനിക്കു നീതി കിട്ടണം. പ്രകൃതിയിൽ നീതിയില്ല. സമൂഹ
ബന്ധത്തിലും ഇല്ല. ഈ ൈവരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയാണു
പൂർവ്വജന്മവിശ്വാസം. അന്തിമവിധിനിർണയത്തിലൂെട എല്ലാത്തിനും കണക്കു
പറയും എന്നും ജീവിതദുരിതങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആെണന്നും ജൂഡായിക്
മതങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അതാണ് അനീതിക്കുള്ള മറുപടി. പ്രകൃതിയിൽ പേക്ഷ
ഇതില്ല. മനുഷ്യെന്റ രചനയാണത്—വിധികർത്താവായ ദയാമയനായ ൈദ
വം.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ഈ കൺസ്റ്റ്രക്റ്റ് ഇല്ലാെത ജീവിതത്തിെന്റ അർത്ഥം കെണ്ടത്താനാക
ണം. സമൂഹത്തിനായി നമുക്ക് എന്തു െചയ്യാനാകും എന്നു േനാക്കുക. അതി
നുള്ള േശഷിയും അറിവും ആർജ്ജിക്കുക. അേപ്പാൾ സേന്താഷത്തിനായി
അടുത്ത ജന്മേമാ അന്തിമവിധിേയാവെര കാേക്കണ്ടാ. അർഹിക്കാത്തതു പി
ടിെച്ചടുക്കുേമ്പാൾ കിട്ടുന്ന സേന്താഷം കുറ്റേബാധത്തിനു വഴിമാറും. േവെണ്ട
ന്നു െവക്കുേമ്പാൾ കിട്ടുന്ന സേന്താഷം കൂടുതൽ സ്ഥായിയായിരിക്കും. അതാ
ണ് അഭികാമ്യം. ‘േതന ത്യേക്തന ഭൂഞ്ജീഥാ’ എന്ന ഉപനിഷദ്വാക്യംതെന്ന
പരമപ്രമാണം.

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കുന്നത്
മേനാജ്: ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശയ
ങ്ങൾക്കു കടകവിരുദ്ധമായാണു നീങ്ങുന്നെതന്ന് അതിെന്റ േനതൃത്വം ഒഴിെക
എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. ഗുരു എടുത്തു കുളത്തിൽ കളഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങൾ
അനുയായികൾ മുങ്ങിെയടുത്തു ഗുരു പ്രതിഷ്ഠിച്ച കണ്ണാടികൾക്കു മുന്നിൽ പ്രതി
ഷ്ഠിച്ചു. വിഗ്രഹാരാധനെയ്ക്കതിെര കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അവനവനാണു ൈദവം
എന്ന അൈദ്വതം പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവിെനത്തെന്ന വിഗ്രഹമായി നാടാെക പ്രതി
ഷ്ഠിക്കുന്നു. ജാതി േചാദിക്കുന്നു, പറയുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു. മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ
സംഘടിക്കാൻ ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു. െചത്തുന്നു, വാറ്റുന്നു, വില്ക്കുന്നു, കുടിക്കു
ന്നു. എങ്ങെന വിലയിരുത്തുന്നു ഈ പ്രതിഭാസെത്ത?
ആർ.വി.ജി.: വ്യക്തിനിഷ്ഠപ്രസ്ഥാനങ്ങൾെക്കല്ലാം ഇതു സംഭവിക്കാം. ബുദ്ധനും ക്രി
സ്തുവിനും മുഹമ്മദിനും ഒെക്ക ഇതുണ്ടായിേല്ല? ഇവിെടയാണു രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാ
നങ്ങളുെട പ്രസക്തി.
ഏതാനും വ്യക്തികൾ നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നാകും; ഒരാൾ ആഹ്വാനം
െചയ്താൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നതാണു വ്യക്ത്യധിഷ്ഠിതപ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളുെട അടിസ്ഥാനം. ഗാന്ധിജിക്കു ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ കുെറെയല്ലം ഇതു കഴി
ഞ്ഞു. പേക്ഷ, ഇത്തരം മാറ്റം ശാശ്വതമല്ല. അതാണു നാം ഇന്നു കാണുന്നത്.
കാലം െചല്ലുേന്താറും വ്യക്തികളുെട പ്രഭാവം കുറയും. ക്രേമണ, കൂെടനിന്നവ
രുെടയും. തങ്ങളുെട േനട്ടത്തിൽ മാത്രമാകും പിെന്നപ്പിെന്ന അനുയായികളുെട
ശ്രദ്ധ. ഇതു സാർവ്വലൗകികമാണ്.
ആന്തരികൈജവികത ഗുരുവിനുേശഷം ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നഷ്ടമാ
യി. താത്ത്വികതലത്തിൽ ആദ്ധ്യാത്മികതയുെട കാമ്പു നഷ്ടമായി. അതിെന
ഭൗതികതലവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി സാമൂഹികമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാ
യിരുന്നു ഗുരു; സമൂഹെത്ത ആധുനികീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉത്പാദനപ്രക്രി
യയുമായും അേദ്ദഹം അതിെന ബന്ധിപ്പിച്ചു.
ഇന്ന് സ്കൂളും േകാെളജും നടത്തുന്നതല്ലാെത ഉത്പാദനരംഗത്ത് എസ്
എൻഡിപി ഒന്നും െചയ്യുന്നില്ല. െചറുകിട ഉത്പാദനരംഗത്തു സംഘടിതപ്ര
വർത്തനത്തിനുള്ള ഇടെപടൽ ഉണ്ടായില്ല. ആദ്ധ്യാത്മികതയുെട രംഗം മു
േന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാൻ എസ്.എൻ. ട്രസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു യുഗത്തിൽ
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ഒരു ഗുരുേവ ഉണ്ടാകൂ. ബാക്കിെയല്ലാം അതിെന്റ പ്രതിഫലനങ്ങൾ. ചില
ശ്രേദ്ധയരാകെട്ട, സ്വന്തം വഴിക്കു േപാകാനും നിർബ്ബന്ധിതരായി.
ഈ പ്രവണതയിൽനിന്നു േവറിട്ടു കാണുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം മിഷനറി
സ്വഭാവമുള്ള ശ്രീരാമകൃഷ്ണമിഷനാണ്. ഇെതാന്നും േപാര. നമുക്കു േവണ്ടത്
അടിസ്ഥാനപരവും ശാശ്വതവുമായ മാറ്റമാണ്. അതിനു വ്യവസ്ഥിതി മാറണം.
എങ്കിേല മാറ്റം സ്ഥായിയാകൂ.
മുതലു കുന്നുകൂട്ടാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ഇന്ന് അടിസ്ഥാനം. അതിനായി
ട്ടാണു ബാക്കിെയല്ലാം. മാർക്സിസത്തിെന്റ പ്രസക്തി അവിെടയാണ്.
മേനാജ്: ആ രംഗത്തും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു വിപര്യയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ?
ആർ.വി.ജി.: ഉണ്ട്. വ്യക്തികളുെട താത്പര്യങ്ങൾക്കായി തിരുത്തുന്നു. പേക്ഷ, പ്ര
സ്ഥാനത്തിലാണു മാറ്റത്തിനുള്ള സംവിധാനം. േവെറയുമുണ്ടു പ്രശ്നം. േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് ആശയം ഇവിേടെക്കത്തുംമുൻേപ നമുക്കു നെല്ലാരു മുതലാളിത്തം ഉണ്ടാ
യില്ല.
ഇവിെട േതങ്ങാെവട്ടുകാരനും പീടികക്കാരനുമായിരുന്നു നാട്ടുമ്പുറങ്ങ
ളിൽ മുതലാളിമാർ! പിെന്ന കങ്കാണിമാർ മാത്രമായ കുെറ കയർ, കശുവണ്ടി
മുതലാളിമാരും. ചുരുക്കത്തിൽ, മുതലാളിത്തം വരുമ്മുേമ്പ ഇവിെട മുതലാളി
ത്തവിരുദ്ധത വന്നു. മുതലാളിത്തം വികസിച്ചില്ല. അതുെകാണ്ടാണു േസാഷ്യ
ലിസവും വരാത്തത്. നമുക്ക് അതിെന്റ േക്ഷമവശം മാത്രമാണുള്ളത്.
ഉത്പാദനമാണു േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. ഉത്പാദനശ
ക്തികളുെട വികാസം, അതിൽ സാേങ്കതികവിദ്യ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് തുടങ്ങിയവ
കാണാെത മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അപകടങ്ങൾ പറഞ്ഞുേകട്ട അറിവിലൂെട
നാം കണ്ടു. സാമ്പത്തികരംഗത്തിെന്റ ൈജവികവളർച്ച ഇവിെടയുണ്ടായില്ല.
അത് അനുഭവിച്ചു തിരുത്തൽശക്തിയായി വരുന്നതിനു പകരം േകട്ടറിവുെവ
ച്ചുള്ള മുൻവിധിേയാടുകൂടിയ ഇടെപടലാണു നാം നടത്തിയത്. അതുെകാണ്ട്,
ഉത്പാദനവളർച്ച േനടാനുള്ള പ്രവർത്തനം ഇന്നു മുഖ്യദൗത്യമായി മാറിയിരി
ക്കുന്നു.

മൂക്കാെത വിളഞ്ഞ േസാഷ്യലിസ്റ്റുചിന്ത
മേനാജ്: പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിനാെക യുക്തിഭദ്രത നഷ്ടെപ്പടുന്ന
തരം അസഹിഷ്ണുതയും മറ്റുമാണേല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇവിെട വളർന്നുവ
രുന്നത്. ജനാധിപത്യസമൂഹം നിലവിൽ വന്നേശഷം ഇങ്ങെന സംഭവിക്കാ
േമാ? ‘ക്രിസ്തുവിെന്റ ആറാം തിരുമുറിവും’ ‘ഭഗവാൻ കാലുമാറുന്നു’വുംേപാലുള്ള
നാടകങ്ങൾ അരേങ്ങറാനാവാത്ത അവസ്ഥ! മതവികാരം െപെട്ടന്നു വ്രണ
മാകുന്ന അവസ്ഥ!
ആർ.വി.ജി.: ഭൂ-സാമൂഹികബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം വന്ന കാലമാണിത്. പ്ര
േത്യകം പഠിക്കെപ്പേടണ്ട വിഷയമാണിത്. ഭൂബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നേപ്പാൾ
കീഴാള-േമലാളവ്യവസ്ഥ അങ്ങെന തുടരാനാവില്ല എന്നു വന്നു. േതങ്ങയ്ക്കു വില
യിടിയുന്നു, പണെഞരുക്കം വരുന്നു, കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ
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സംഘടിക്കുന്നു, അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു, പണക്കാരാകുന്നു, അവർ െചറിയ വ്യവ
സായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു, ഇങ്ങെന പലതും സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന്.
വില്ക്കുന്നവർ പഴയ ജന്മിമാരും വാങ്ങുന്നവർ പുതിയ വിഭാഗവും. അതിെന്റ
അസഹിഷ്ണുത സമൂഹത്തിലുണ്ടായി. പുത്തൻ പണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അഭി
മാനേബാധവും പഴയ അപകർഷേബാധത്തിൽനിന്നുള്ള അഹങ്കാരവും മറുവ
ശത്ത്. ഇെതാെക്ക സംഘർഷാത്മകത സൃഷ്ടിച്ചു.
േനരെത്ത േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും ശ്രീനാരായണാശയങ്ങളും വന്ന
േപ്പാൾ അത് ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചത് ഹിന്ദുസവർണെരയാണ്. കൂടുതൽ വാ
യിച്ചിരുന്നവെര എന്നു പറയാം. അതുെകാണ്ട്, ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയിൽ
ജന്മിത്തവ്യവസ്ഥ നീതിയധിഷ്ഠിതമല്ല, നിലനില്ക്കില്ല, മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്,
ആേരാഗ്യകരമാണ് എെന്നല്ലാമുള്ള േതാന്നലുണ്ടായി. ജന്മിമാർക്കു ഗുണ്ടകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഭൂപരിഷ്കരണം സമാധാനപരമായി നടന്നത് അങ്ങെനയാ
ണ്. ഇന്ന് അത് ഒരിഞ്ചു മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാൻ ആകുന്നില്ല.
മേനാജ്: അന്നു പ്രകടമായത് ഒരു യുക്തിചിന്തയേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: യുക്തിചിന്തെയക്കാൾ അനിവാര്യതാേബാധമായിരുന്നു എന്നു പറ
യാം. പേക്ഷ, അടുത്ത തലമുറ ആയേപ്പാേഴക്ക് എതിർപ്രതികരണങ്ങൾ
വന്നു. ജാതിസംവരണത്തിന് എതിരായ വികാരം ഇതിെന്റ ഉദാഹരണമാ
ണ്. ‘ഇവർ പീഡിതരായിരുന്നു, ഞങ്ങളാണതിെന്റ ഉത്തരവാദികൾ’ എന്ന
കുറ്റേബാധം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതില്ല. എെന്റ തലമുറ ജന്മിമാരുെട
മർദ്ദനം േനരിട്ടുകണ്ടവരാണ്. ഇന്നുള്ളവർക്ക് ആ അനുഭവമില്ല. ഒരുപേക്ഷ,
പറഞ്ഞുേകട്ട അറിവുേപാലും പലർക്കുമില്ല.
പട്ടികവിഭാഗസംവരണം േപാെലയല്ല മറ്റു പിന്നാക്കവിഭാഗസംവരണ
പരിസ്ഥിതിദിനപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആർ. വി. ജി. േമേനാൻ. ജി. സുേരഷും െപ്രാഫ. െക.
പാപ്പൂട്ടിയും സമീപം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

െത്ത കാണുന്നത്; മുസ്ലിം സംവരണെത്ത കാണുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറി
െലയും മലബാറിെലയും സാഹചര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു കാര
ണമാണ്. ആ വിഭാഗങ്ങൾ സംഘടിതരായി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു
എന്ന േതാന്നലുമുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാം സഹിക്കുന്നവർ ആയതുെകാണ്ടാ
ണ് ഇെതല്ലാം എന്ന ആർ.എസ്.എസ്. ൈലനിനു ചില വിഭാഗങ്ങളുെടയിട
യിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നു.
മനസ്സിൽ വിേദ്വഷെമാന്നുമില്ലാെത ഇരിക്കുന്നവെര സ്വാധീനിക്കാനാണ്
അവരുെട ശ്രമം. േഗാവധനിേരാധനെമാന്നും ഇവിെട ഏശിയില്ല. തളിേക്ഷ
ത്രം, നിലയ്ക്കൽ, വിേവകാനന്ദപ്പാറ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടിയേപ്പാഴാണു
ക്ലച്ചുപിടിച്ചത്. വിശാലത, തുറന്ന സമീപനം, എല്ലാറ്റിെനയും ഉൾെക്കാള്ളൽ
തുടങ്ങിയവയാണു ദൗർബല്യം എന്ന പ്രചാരണം നന്നായി ഏശി.
സമാന്തരമായി മറ്റു മതങ്ങളും ആക്രമേണാത്സുകമായി സംഘടിച്ചു. അങ്ങ
െനയാണ് ‘ഭഗവാൻ കാലുമാറുന്നു’വും ‘ക്രിസ്തുവിെന്റ തിരുമുറിവു’െമാന്നും നട
ത്താൻ പറ്റാതായത്. ൈകെവട്ടുന്നിടേത്തക്കു കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്. നിർ
മ്മാല്യംേപാെലാരു സിനിമ ഇന്ന് എടുക്കാനാകുേമാ?

നല്കാഞ്ഞ ചരിത്രേബാധവും വളർന്ന മതേബാധവും
മേനാജ്: കഴിഞ്ഞ തലമുറെയ മാറ്റങ്ങൾക്കു പാകമാക്കിയേപാലുള്ള േബാധവത്ക
രണം ഇന്ന് ഇല്ലാത്തതേല്ല ഇത്തരെമാരു തിരിച്ചുേപാക്കിനു കാരണം?
ആർ.വി.ജി.: ചരിത്രേബാധമില്ലായ്മയാണു പ്രശ്നം. ചരിത്രപഠനത്തിലൂെടയാണതു
വളേരണ്ടത്. പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട േബാധവത്കരണം അന്നന്നെത്ത വിഷയ
ങ്ങളിലാണ്. അന്ന് ആ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു സമകാലികം. കുടികിടപ്പുകാർ
അനുഭവിക്കുന്ന മർദ്ദനം, ചൂഷണം ഒെക്ക േനരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു
താനും. ചരിത്രപഠനത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങെളാന്നും േവണ്ട, പാടില്ല, എന്ന
േതാന്നലാണ് ഇവിെട നിലനില്ക്കുന്നത്. ഇതുമാറണം. ഇെതാെക്ക ഔപചാ
രികവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ഭാഗമായിത്തെന്ന വരണം. ഉേദ്യാഗസ്ഥസംവരണ
മാണു സവർണ്ണെര വളെര പ്രതിേലാമമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ചിന്ത
തിരുത്താനുള്ള ചരിത്രേബാധം നല്കാൻ ഇതുവെര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആയി
ല്ല. വീടുകളിൽനിന്ന് അതു കിട്ടില്ല. പക്ഷപാതപൂർണ്ണമാണ് അവിെട കിട്ടുന്ന
ചരിത്രേബാധം.
മേനാജ്: മതങ്ങെള ആദ്ധ്യാത്മികതയുെട തലത്തിൽ ഒതുക്കിനിർത്താൻ കഴി
യാെത വന്നതേല്ല യഥാർത്ഥപ്രശ്നം? േവാട്ടിനായി രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
അവർ നയിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളും നടത്തുന്ന മതപ്രീണനം ഈ സ്ഥിതി കൂടു
തൽ േമാശമാക്കുന്നിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ആദ്യകാലത്തു തത്ത്വാധിഷ്ഠിതനിലപാടായിരുന്നു
രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾക്ക്. വ്യക്തിനിയമപരിഷ്കരണം, ഭൂപരിഷ്കരണം തുടങ്ങിയ
വയിൽ േകാൺഗ്രസുകാർേപാലും ശരിയായ നിലപാെടടുത്തു. മുന്നണിഭരണ
വും മറ്റും വന്നേതാെട ആെരയും പിണക്കണ്ടാ എന്ന നിലപാടായി. ഇടെയ്ക്ക
ല്ലാം തത്ത്വാധിഷ്ഠിതരാഷ്ട്രീയം പറയുെമങ്കിലും എതിർപ്പുവരുേമ്പാൾ പിേന്നാട്ടു
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േപാകുന്ന പ്രവണതയാണിന്ന്. ഇത് മത-ജാതിപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട ദുഃസ്വാ
ധീനം ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നു. മുസ്ലിങ്ങളുെട പ്രശ്നം പറേയണ്ടതു മുസ്ലിം ലീഗല്ല,
േകാൺഗ്രസിെല േദശീയമുസ്ലീങ്ങളാണ് എന്ന ആശയം സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാന
ത്തിെന്റ കാലത്തു േകാൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇെതാരു കടുംപിടിത്തം
േപാലും ആയിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളുെട കാര്യത്തിലും ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി.
േകരള േകാൺഗ്രസുകൾ വന്നേതാെട, അവരും ലീഗും മുന്നണികളിൽ
പങ്കാളികളായേതാെട ആണു സ്ഥിതി മാറിയത്. സമുദായപിന്തുണ ഉണ്ടായാ
േല നിലനില്പുള്ളൂ എന്ന സ്ഥിതിയിേലക്കു കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. ജാതിയും മതവും
േനാക്കി സ്ഥാനാർഥിെയ നിർത്തുന്ന രീതിയും ജാതിക്കും മതത്തിനും കണക്കു
േനാക്കുന്ന രീതിയുെമാന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നത് ഏതാണ്ടു നിയ
മവിേധയമായതുേപാെലയാണ്! പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങൾേപാലും വളെര സ്വാഭാവി
കെമന്ന നിലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിശകലനങ്ങൾ നടത്തുന്നു! െമാത്തത്തിലു
ള്ള സിനിസിസം അവിേടക്കും വന്നു. പാർട്ടികളും അതിനനുസരിച്ചു മാറുന്നു—
ജാതിമതപരിഗണനകളാണു ജനം േനാക്കുന്നത് എന്ന മട്ടിൽ. കാര്യങ്ങൾ കു
െറെയല്ലാം അങ്ങെന ആകുകയാണ്.
മേനാജ്: അേതസമയം, േലാകത്താെക മനുഷ്യരുെട മതാഭിമുഖ്യം കുറയുന്നതായും
റിേപ്പാർട്ടുകൾ വരുന്നു. ആെള സംഘടിപ്പിക്കാൻ മതമൗലികതാവാദികൾ
നടത്തുന്ന ശ്രമം മാദ്ധ്യമങ്ങളിലും െപാതുവിലും പ്രാധാന്യം േനടുന്നുെണ്ടങ്കിലും
മറിെച്ചാരു മാറ്റം പരെക്ക സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെത്ര. യൂേറാപ്പിലും അേമരിക്ക
യിലുെമാെക്ക പുേരാഹിതരാകാൻ ആെള കിട്ടാെത പള്ളികളും മറ്റും പൂട്ടുന്നു.
ഇവിെടയും ആനുപാതികമായി ഈ മാറ്റം കാണാനുണ്ട്. ജന്മിത്തയുഗത്തി
െന്റ സംഭാവനയായ പൗേരാഹിത്യമതം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയിൽ
കാലഹരണെപ്പടുകയാേണാ? വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദ്ധ്യാത്മിക
തയും അതിെന്റ ഉത്പന്നങ്ങളും ആ ഇടം ൈകയടക്കുകയാേണാ?
ആർ.വി.ജി.: മതാഭിമുഖ്യം എന്താണ്? ആദ്ധ്യാത്മികത കുറയുന്നു. ആചാരപരത
കുറയുന്നില്ല; കൂടുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം, ഭൗതികസമ്പത്ത് ഉേപക്ഷി
ക്കണം എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാലത്ത് ആെള കിട്ടില്ല, വിേശഷിച്ചും
അണുകുടുംബങ്ങളിെല കുട്ടികെള. പൗേരാഹിത്യം നല്ല കരിയറാണ് എന്നു
പറഞ്ഞാൽ ആെള കിട്ടും. യൂേറാപ്പിൽ നല്ല കരിയറുകൾ േവെറയും ധാരാളം
ഉള്ളതിനാൽ അങ്ങെനയും കിട്ടില്ല. വ്യക്തിപരമായി നല്ലെതന്നു കരുതുന്ന
ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ—െപാങ്ങച്ചം, അസൂയ തുടങ്ങിയവ—ആണ് ഇന്നു മതപരത.
െകാടിമരത്തിെന്റ െപാക്കം, ആരാധനാലയത്തിെന്റ വലുപ്പം, സ്വർണ്ണം പൂ
ശൽ ഒെക്കയാണു കാര്യം. െവറും പ്രകടനപരത. മെറ്റാന്ന്, ധനസമ്പാദന
ത്തിലൂെട മാത്രം കിട്ടാത്ത അംഗീകാരത്തിനു ജാതിമതസ്ഥാപനങ്ങെളയും
പ്രസ്ഥാനങ്ങെളയും ഉപേയാഗിക്കുകയാണ്. വലിയ സംഭാവനകൾ നല്കുക,
സ്ഥാനങ്ങൾ േനടുക ഒെക്ക. മതത്തിനുേവണ്ടി കാര്യങ്ങൾ െചയ്യുന്നതിലൂെട
കിട്ടുന്ന പ്രമാണിത്തമാണു ലക്ഷ്യം.
വളെര േവഗം മാറുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അരക്ഷിതേബാധമാണു
മതാചാരങ്ങെളയും ധ്യാനേകന്ദ്രങ്ങെളയും ആശ്രയിക്കുന്നവരുെട എണ്ണം കൂട്ടു
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ന്ന മെറ്റാരുഘടകം. പണം ഉണ്ടാകുേമ്പാഴാണു പണംെകാണ്ട് എല്ലാം ആകു
ന്നില്ല എന്ന േതാന്നൽ. ഒരു ഓഹരി ഗുരുവായൂരപ്പനും ഇടാം എന്ന ചിന്ത. ഗു
രുവായൂരപ്പൻ സ്വന്തം േനട്ടത്തിനായി അേദ്ദഹത്തിനുകൂടി ഓഹരിപങ്കാളിത്ത
മുള്ള തെന്റ കമ്പനിെയ ലാഭത്തിലാക്കിത്തരുമേല്ലാ എന്ന മുതലാളിത്തവ്യാ
േമാഹം. ഇങ്ങെന പലതരത്തിലാണ്.
‘ആർേത്താ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥീ ജ്ഞാനീ’ എന്നിങ്ങെന ചതുർവിധ
മുള്ള മനുഷ്യരാണു ൈദവെത്ത ഭജിക്കുന്നത് എന്നു ഭഗവദ്ഗീതയിൽത്തെന്ന
പറയുന്നുണ്ട്. ദുഃഖിതരും ജിജ്ഞാസയുള്ളവരും ധനേമാഹമുള്ളവരും ജ്ഞാനി
കളുമാണെത്ര ഇവർ. ഒന്നും പുതിയതല്ല. അേന്ന ഇങ്ങെനെയാെക്കത്തെന്ന
യാണു ഭക്തി! മാർക്സ് പറഞ്ഞതുേപാെല ആർത്തരാണു പ്രധാനം.

വിശ്വാസമല്ല, ആചാരപരത
മേനാജ്: മതത്തിെന്റ കാര്യത്തിലും ഏതാണ്ടിങ്ങെനതെന്ന ആെണന്നു േതാന്നുന്നു.
ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മതവിശ്വാസികളാെണങ്കിലും അവർക്കതു വിശ്വാസം മാത്ര
മാണ്. മതത്തിെന്റ േപരിൽ ആളാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അതിെന്റ വക്താ
ക്കൾ ചമഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മതങ്ങളുെട സ്വീകാര്യത കുറയുന്നു,
നിലനില്പു ക്രേമണ പരുങ്ങലിലാകും എെന്നല്ലാമുള്ള ഒരുതരം ആത്മവിശ്വാസ
ക്കുറവാേണാ ഇത്തരക്കാെര കൂടുതൽ അസഹിഷ്ണുക്കളാക്കുന്നത്?
ആർ.വി.ജി.: അസഹിഷ്ണുത ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പടുന്നതിെന്റ ഫലമാണ്. വളരു
കയും പുഷ്ടിെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളെര സഹിഷ്ണുത കാട്ടും.
ആഭ്യന്തരേമാ ബാഹ്യേമാ ആയ ഭീഷണികൾ വരുേമ്പാൾ േതാടിനുള്ളിേലക്കു
ചുരുങ്ങും. സ്വയം രക്ഷിക്കണം എന്ന ചിന്തയാണ്. അർേനാൾഡ് േടായൻബി
ഇതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഈ മാനസികാവസ്ഥയാണു ഹിന്ദുത്വവാദികൾ മുേന്നാട്ടു െവക്കുന്നത്.
ജനസംഖ്യയിെല മാറ്റത്തിെന്റ കണക്കിലൂെട മാത്രമാണ് അവർ പ്രശ്നം അവ
തരിപ്പിക്കുന്നത്.
കുട്ടികളുെട എണ്ണം കൂട്ടണെമന്നതു േറാമൻ കേത്താലിക്കാ സഭയും മറ്റും
എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പേക്ഷ, ആരും ഒരിക്കലും ഗൗരവമായി എടുത്തി
ട്ടില്ല. സവർണഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളുെട വലുപ്പം സമാനമാണ്. ദരിദ്ര
രിലാണു കുടുംബത്തിെന്റ വലുപ്പം കൂടുന്നത്. മുസ്ലിങ്ങളിലും കുടുംബം െപാതുെവ
വലുതാണ്. സാമ്പത്തികഘടകമാണു കാര്യം.
അടുത്തിെട ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, മുസ്ലിം
സമൂഹത്തിെന്റ ശരാശരി സാമ്പത്തികനില താെഴയാെണന്നു കണ്ടു. പാവ
െപ്പട്ടവർ കൂടുതലാണ് അവർക്കിടയിൽ. ഈ അവസ്ഥ മാറുേമ്പാൾ, വിദ്യാഭ്യാ
സം കൂടുേമ്പാൾ, കുടുംബവലുപ്പം കുറയും.
േകരളത്തിൽ 35 ശതമാനം ദരിദ്രരും 15 ശതമാനം പരമദരിദ്രരും 40 ശത
മാനം താഴ്ന്നയിടത്തരക്കാരും ആെണന്നാണു കണ്ടത്. ഉയർന്നയിടത്തരക്കാ
രും ധനികരുംകൂടി പത്തു ശതമാനേമ ഉള്ളൂ. ഈ പത്തു ശതമാനത്തിേലക്കാ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ണു സമ്പത്ത് ഒഴുകുന്നത്. ആസ്തിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ മു
സ്ലിംവിഭാഗം പിന്നിലാണ്.
ജനസംഖ്യയിെല മാറ്റത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയുള്ളവർ െചേയ്യണ്ടതു വർഗ്ഗീയവി
കാരം വളർത്തുകയല്ല, മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം െകാണ്ടുവരികയാ
ണ്. അതാണു പ്രധാനം. മുസ്ലിംെപൺകുട്ടികൾ ഇന്നു ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസം
െചയ്യുന്നു. ഇതു മാറ്റമുണ്ടാക്കും. ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്കുള്ള മറുപടിയും ഇതാണ്.
രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾ ഈ മതങ്ങളിെല പുേരാഗമനവിഭാഗങ്ങൾെക്കാപ്പം
നില്ക്കണം. എന്നാൽ, േവാട്ടുബാങ്ക് േനാക്കിയുള്ള പ്രീണനം ഇതിെനതിരാണ്.
ദൗർഭാഗ്യവശാൽ രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതാണു െചയ്യുന്നത്.
മേനാജ്: താങ്കൾ പറയുന്നതിെന്റ ആെകത്തുക, യുക്തിേബാധം ഏെറെയാന്നും
ഇല്ലാത്ത, അതിേലെറ കാല്പനികതയും ൈവകാരികതയും നയിക്കുന്ന, ഉൾ
ക്കാമ്പു കുറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമാണു േകരളം എന്നാണ്. യുക്തിേബാധവും
ശാസ്ത്രീയസമീപനവും ഈ സമൂഹത്തിൽ വളർത്തിെയടുക്കാൻ എന്താണുവ
ഴി?
ആർ.വി.ജി.: ഇതിൽ പ്രധാനപങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, മാദ്ധ്യമങ്ങൾ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
എന്നിവയ്ക്കാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, സ്കൂൾതലത്തിെലങ്കിലും, േബാധപൂർവ്വമായ ഇടെപ
ടൽ ഇേപ്പാൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിമർശനാത്മകേബാധനമാണ് എക്കാലത്തും
േവണ്ടത്. എന്നാൽ, ഇതിനുള്ള ശ്രമം എതിർപ്പു വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു. കാണാ
പ്പാഠം പഠിക്കലും വിവരം േനടലും മാത്രമാണു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണു െപാതു
ധാരണ. അതു തിരുത്തെപ്പടുകയാണ്. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി ഈ മാറ്റം കുേറ
മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടുേപായി. ഇനിയും ഏെറ േപാകാനുണ്ട്. കലാശാലാ, ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിേലക്കും ഈ മാറ്റം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും േവണം.
മാദ്ധ്യമങ്ങളുെടയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെടയും കാര്യമാണ് ഏെറ ഗുരുതരം.
തങ്ങൾക്കു വരുമാനം േനടാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനപ്രിയം എന്നു പ്ര
ഖ്യാപിച്ച് അതു നല്കുകയാണു മാദ്ധ്യമരീതി. വിമർശനംേപാലും െസൻേസഷ
നാക്കുന്നു. കാര്യകാരണവിശകലനത്തിനപ്പുറം ഇംപാക്ടിലാകുന്നു ഊന്നൽ.
ഇതുമാറ്റി ആേരാഗ്യകരമായ മാദ്ധ്യമസംസ്കാരം വളർത്തണം. മാദ്ധ്യമവിമർ
ശനത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
െസൻേസഷണലായവ അേപ്പാേഴക്കു മാത്രം ഉള്ളതാണ്. അടുത്ത
െസൻേസഷൻ വരുേമ്പാൾ വിടും. ഇതിനുപകരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്തു തു
ടർന്നുെകാണ്ടുേപായി ന്യായമായ ഒരു തീർപ്പിൽ എത്തിക്കണം. അതിനു
േബാധപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നാം േപജിലെല്ലങ്കിലും, തുടർച്ചയായി ഓർമ്മി
പ്പിക്കൽ, എന്തായി എന്ന അേന്വഷണം, േവണം.
ആധുനികപരിവർത്തനകാലത്തു മാദ്ധ്യമങ്ങൾ ഇതു നിർവ്വഹിച്ചു. അന്നു
ലാഭം ആയിരുന്നില്ല ലക്ഷ്യം. ജാതിമതാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാ
യിരുെന്നങ്കിലും പത്രപ്രവർത്തനം ഒരു ധർമ്മേസവനം ആയിരുന്നു. വ്യവസാ
യസ്ഥാപനങ്ങൾ മാദ്ധ്യമങ്ങെള ഭരിച്ചിരുന്നില്ല. സമൂഹപരിഷ്കരണം ആയിരു
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ന്നു ലക്ഷ്യം. അവ യുക്തിചിന്ത വളർത്തിയിരുന്നു. വലിയ പങ്കാണു മാദ്ധ്യമ
ങ്ങൾ അന്നു വഹിച്ചത്.

പുതുക്കാലപ്രസ്ഥാനങ്ങളും യുക്തിനിലയും
മേനാജ്: പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട കാര്യം േനരേത്ത പറഞ്ഞേല്ലാ. പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളുെട യുക്തിനില എങ്ങെനയാണ്? േസാളിഡാരിറ്റിയും മറ്റും േപാലുള്ളവ?
ആർ.വി.ജി.: േസാളിഡാരിറ്റി േപാലുള്ളവയ്ക്കു പ്രേത്യക അജൻഡയുണ്ട്. സ്വത്വരാഷ്ട്രീ
യാജൻഡയാണ് അവർക്കു പ്രധാനം. പുേരാഗമനം മുഖംമൂടിയാണ്. വികാര
പരമായി ജനങ്ങെള സ്വാധീനിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി തിരിെഞ്ഞ
ടുത്ത് അവർ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
േദശീയപാതയുെട ബി.ഒ.റ്റി.-വത്കരണം, ബഹുരാഷ്ട്രക്കുത്തകയുത്പന്ന
ങ്ങളുെട ബഹിഷ്കരണം, എൻേഡാസൾഫാൻ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയവയിെലാെക്ക
അവയിെല രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമുള്ള ൈവകാരികതയാണു പുതിയ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. അതിനാൽ അവയ്ക്കു യുക്ത്യധിഷ്ഠാനം ഇല്ലാെത
േപാകുന്നു.
ഭൂമി നഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്കു ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കി പുനരധിവസി
പ്പിച്ചുെകാണ്ടു സർക്കാർതെന്ന േനരിട്ടു േറാഡുവികസനേമാ വ്യവസായവത്ക
രണേമാ നടത്തുന്നതിെന എതിർക്കുന്നതു യുക്തിയല്ല. അതു നാടിെന്റ വളർ
ച്ചയ്ക്ക് എതിരാണ്. മറിച്ച്, ബി.ഒ.റ്റി.-വത്കരണത്തിെന്റ അപകടം തുറന്നുകാട്ടി
അതിെനയാണ് എതിർേക്കണ്ടത്. വീതി കൂട്ടാേന പാടില്ല, വികസനേമ പാടി
ല്ല എന്നതു മൗലികതാവാദമാണ്.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിെലാെക്ക ശാസ്ത്രീയസമീപനം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന
തിന് ഇന്നെത്ത ഏകവിഷയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട ഇടെപടൽ തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.
മുഖ്യധാരാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങെള േവണ്ട ഗൗരവത്തിൽ കാണാ
ത്തതാണ് ഇവർക്ക് ഇടം നല്കുന്നത്.
മേനാജ്: ആേഗാളീകരണത്തിെന്റയും വിവരവിനിമയ-വിതരണവിപ്ലവത്തിെന്റയും
വിേനാദമാദ്ധ്യമപ്രളയത്തിെന്റയും പുതിയകാലത്ത് യുക്തിേബാധത്തിെന്റ
നില എന്താണ്? െപാതുവായ ഇടങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടമാകുന്നു. കൂട്ടായ്മ
കൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. െപാതുപ്രവർത്തനം നടത്താനും പെങ്കടുക്കാനും ആെള
കിട്ടാതാകുന്നു. അേതസമയം ഇന്റർെനറ്റുകൂട്ടായ്മകൾ വളരുന്നു. േബ്ലാഗുക
ളും മറ്റുമായി പ്രതികരണത്തിെന്റ പുതിയ േമഖലകൾ വികസിക്കുന്നു. ഈ
മാറ്റം എങ്ങെന കാണുന്നു? ‘േവർച്വൽക്കൂട്ടായ്മകൾ’ക്കു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ
കഴിയുേമാ?
ആർ.വി.ജി.: നല്ല ആശയങ്ങൾ ഏതു നിലയ്ക്കും പ്രചരിക്കുന്നതു നല്ലതുതെന്ന. പേക്ഷ,
മാറ്റത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾേക്ക കഴിയൂ. ഇന്റർെനറ്റിെന്റ
യും മറ്റും സാദ്ധ്യതകൾ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപേയാഗ
െപ്പടുത്തുകയാണു േവണ്ടത്.
െപാതുവിടങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നതു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം തെന്നയാ
ണ്. അേതസമയം ധനികരും ദരിദ്രരും തമ്മിൽ വളർന്നുവരുന്ന അന്തരം—

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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സർവ്വവിജ്ഞാനേകാശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെന്റ വാർഷികവിജ്ഞാനേകാശം ഒ. എൻ. വി. കുറു
പ്പിൽനിന്ന് േഡാ: ആർ. വി. ജി. േമേനാൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ള, അടൂർ
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, െക. പാപ്പൂട്ടി തുടങ്ങിയവർ േവദിയിൽ.

െപാതുപാപ്പരീകരണം—സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനിവാര്യമായ സംഘർഷം പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളുെട പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിെന അനിവാര്യമാക്കുകയും െച
യ്യും. ഈജിപ്തിൽ െതരുവിലിറങ്ങിയ ജനമഹാസമുദ്രംതെന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളുെടയും സംഘടിക്കലിെന്റയും പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെടയും പ്രസക്തിയുെട ഏറ്റവും
പുതിയ സാക്ഷ്യമാണ്.

പാളിേപ്പായ വിദ്യാഭ്യാസം
ആർ.വി.ജി.: രണ്ടുതരം ആശങ്കയാണ് എനിക്കു ഭാവിെയപ്പറ്റിയുള്ളത്. ഇടക്കാല
ത്തു ശക്തിെപ്പട്ട, ഇേപ്പാഴും കുെറെയല്ലാം തുടരുന്ന, അപക്വവും അപൂർണവു
മായ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കാരമാണ് ഒന്ന്. ഉപകരണാത്മകമായാണു േകരളം
വിദ്യാഭ്യാസെത്ത പരിഗണിച്ചത്. ഉേദ്യാഗസമ്പാദനത്തിനായാണ്, അല്ലാെത
മനഃസംസ്കരണത്തിനുള്ള ഉപാധിയായല്ല കണ്ടത്. അതിെന്റ ഒരുപാടു ദുഷ്ഫല
ങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുകയാണ്.
സർക്കാരുേദ്യാഗത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റു േനടാനുള്ള ഉപകരണമാണു
നമുക്കു വിദ്യാഭ്യാസം. ഇംഗ്ലിഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിേലക്കു കുട്ടികെള നയിക്കുക
യായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. സമുദായങ്ങൾ മത്സരിച്ചു സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി. നാം സ്ഥാ
പനങ്ങെള കാണുന്നതും അങ്ങെനതെന്ന. ഒന്നാമത്, രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കു സ്വന്ത
ക്കാെര കുടിയിരുത്താനുള്ള താവളങ്ങൾ; രണ്ടാമത്, സമുദായത്തിൽെപ്പട്ടവർ
ക്കു രക്ഷകരാകാനും രക്ഷിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം. സ്വാധീനവും െതാഴിലവ
സരവുമായി സമൂഹത്തിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസകാഴ്ചപ്പാടു മാറി. രക്ഷിതാക്കൾക്കാക
െട്ട കുട്ടികൾക്കു നല്ല െതാഴിലിനുള്ള വഴിയും.
കുട്ടികൾക്കു പാണ്ഡിത്യവും ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും മനഃസംസ്കരണവും ലഭിക്കുന്നി
ല്ല എന്ന പരാതി ഒരിക്കലും ഉയർന്നില്ല! ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കെപ്പ
ടുന്നുമില്ല, സമൂഹം ആവശ്യെപ്പടുന്നുമില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് അവനവനിസം
വളർന്നത്.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ഇന്റർെനറ്റ്സമൂഹത്തിെല സമ്പന്നസന്തതികൾ പലരും ഓേരാ പ്രശ്നവും
തങ്ങെള എങ്ങെന ബാധിക്കും എന്നതിനപ്പുറം കാര്യങ്ങെള കാണുന്നില്ല. വള
െര ഉപരിപ്ലവമാണവ. വളെരേയെറ വ്യക്തിേകന്ദ്രിതം.
ഇതിെനാരു മറുഭാഗംകൂടി ഉണ്ട്. പുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ട കാല്പനികതത്ത്വചിന്തകർ എന്ന പരിേവഷത്തിലൂെട വളർന്നുവന്നവർ
നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളാണത്. രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കടമ നിർവ്വഹിക്കു
ന്നില്ല, അവർക്കു രാഷ്ട്രീയവും വിപ്ലവവും േപാരാ എന്നു കുറ്റംപറഞ്ഞു സ്വന്തം
വിപ്ലവേബാധെത്ത തൃപ്തിെപ്പടുത്തുകയാണവർ. കട്ടിൽേനതാക്കൾ, ചാരുക
േസരരാഷ്ട്രീയം എെന്നല്ലാം പറയുന്നതിെന്റ പുതിയ പതിപ്പ്.
കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് ബ്രസീലിൽ േപായേപ്പാൾ ലാറ്റിനേമരിക്കയിൽ ലൂലെയ്ക്ക
തിരായും മറ്റുമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ േകൾക്കുകയുണ്ടായി. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനു
സരിച്ചു വിട്ടുവീഴ്ചകൾ െചേയ്യണ്ടിവേന്നക്കാം. എങ്കിലും ദീർഘവീക്ഷണപൂർവ്വ
മായ കാഴ്ചപ്പാടും സമീപനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണു പ്രധാനം.
പേക്ഷ, നാം േസാഷ്യലിസ്റ്റുസമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന ധാരണയി
ലാണു വിമർശനങ്ങൾ. േകരള സർവ്വകലാശാലയുെട രാജ്യാന്തരബന്ധം,
എ.ഡി.ബി.-വായ്പ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിെല ചിലരുെട സമീപനങ്ങളിൽ ഇതാ
ണു കണ്ടത്. ഒന്നാംമന്ത്രിസഭയുെട കാലത്ത് ഇ.എം.എസ്. പറഞ്ഞതുേപാ
െല, േസാഷ്യലിസം നടപ്പാക്കാനുള്ള അവസരം ഈ സംവിധാനത്തിലില്ല.
േകാൺഗ്രസുകാർ െചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞതും െചയ്യാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ
െതാഴിലാളികൾക്കും പാവങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രേയാജനം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ
ഫലപ്രദമായി െചയ്യുക, അങ്ങെന െചയ്യിക്കുക. അേത കഴിയൂ.
മാറ്റത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ കർമ്മപദ്ധതിയും തന്ത്രവും ആവിഷ്കരിക്കാനും
നടപ്പാക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുക്കാെത, വിപ്ലവേബാധവും വീര്യവും
ഇല്ല എന്ന കുറ്റെപ്പടുത്തൽ നടത്തുന്നവർ സ്വയംവിമർശനമാണു നടേത്തണ്ട
ത്. േവണ്ടത്ര ചരിത്രേബാധമില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ് ഇത്. േനരേത്ത പറ
ഞ്ഞ വ്യക്തിേകന്ദ്രിതമായ പ്രതികരണങ്ങളുെട കാരണവും ഇതുതെന്ന. മാറ്റം
ഉണ്ടാേകണ്ടതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂെടത്തെന്നയാണ്. വിമർശനാത്മകേബാ
ധനം നടപ്പാേയ തീരൂ. ശാസ്ത്രേബാധവും ശാസ്ത്രീയസമീപനവും വളർത്തിേയ
തീരൂ.
ഇന്നു സ്കൂൾതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ഈ മാറ്റം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാ
സത്തിേലക്കും സംക്രമിപ്പിക്കുക. അതാണു പ്രധാനം. സ്കൂൾതലത്തിൽ നല്ലമാ
റ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ അർഹിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകെര അവർക്കു കിട്ടുന്നില്ല
എന്ന വലിയ സത്യമാണ് ഇന്നു േബാദ്ധ്യെപ്പടുന്നത്. അതുേപാെലതെന്ന കുട്ടി
കൾ അർഹിക്കുന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവും നല്കാനാകണം. എങ്കിേല സമൂഹം
മാറൂ. എങ്കിൽ സമൂഹം മാറും. അതു സംഭവിക്കുകതെന്ന െചയ്യും. അല്ലാെത
പറ്റില്ലേല്ലാ. എനിക്കു ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട്.
മേനാജ്: പേക്ഷ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തു േകരളത്തിെന്റ നില എത്രേയാ കാല
മായി പരിതാപകരമായി തുടരുകയാണേല്ലാ?

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ആർ.വി.ജി.: അെത. പത്താംക്ലാസ്സ് ജയിക്കുന്നവരിൽ േകവലം പത്തു ശതമാനം—
അതായത് 50,000-ൽത്താെഴ േപർ—മാത്രമാണു െപ്രാഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിനു േപാകുന്നത്. ബാക്കി 90 ശതമാനം കുട്ടികളും ഏെതങ്കിലുെമാെക്ക
െതാഴിലധിഷ്ഠിതേകാഴ്സുകൾേക്കാ ബിരുദപഠനത്തിേനാ ആണു േപാകുന്നത്.
ഇവർ പഠിക്കുന്ന േകാഴ്സുകളുെട നിലവാരെത്തപ്പറ്റി സമൂഹത്തിന് എെന്തങ്കി
ലും വ്യാകുലതയുേണ്ടാ? ഇവ എങ്ങെന െമച്ചെപ്പടുത്താം എന്നതിെനപ്പറ്റി വല്ല
ചർച്ചയും നടക്കാറുേണ്ടാ? ഈ േകാഴ്സുകൾ ജയിച്ചുവരുന്ന മിക്കവരും െതാഴി
ലിനു നിേയാഗിക്കാൻ പ്രാപ്തർ (employable) അല്ല. ഇതാണു പ്രധാനപ്രശ്നം.
അവർക്ക് അതിന് അർഹമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒച്ചയും
േകൾക്കുന്നില്ല. 21 പി.ജി. െമഡിക്കൽ സീറ്റാണ് ഇവിടുെത്ത ഏറ്റവും വലിയ
പ്രശ്നം!
എല്ലാവരും ഉത്ക്കണ്ഠെപ്പടുന്ന ഈ െപ്രാഫഷണൽ വിദ്യാലയങ്ങളിെല
അക്കാദമികനിലവാരം എന്താെണന്നറിയുേമാ? വിജയശതമാനം എത്രയാ
െണന്നറിയുേമാ?
എൻജിനീയറിങ് േകാെളജുകളിൽ േചരുന്നവരിൽ 40 ശതമാനം േപർ
മാത്രമാണു ജയിക്കുന്നത്. ബാക്കി 60 ശതമാനവും േതാല്ക്കുകയാണ്. പല േകാ
െളജുകളിലും അഞ്ചും പത്തുെമാെക്കയാണു വിജയശതമാനം.
ചില െസമിനാറുകളിലും മറ്റുെമാെക്ക ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറയുേമ്പാൾ
മിക്കവരും വിശ്വാസം വരാെത എടുത്തു േചാദിക്കാറുണ്ട്. ജനങ്ങളിൽനിന്ന്
എല്ലാവരുംേചർന്നു േബാധപൂർവ്വം മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന വിവരമാണത്. എൻജിനീ
യറിങ് കഴിഞ്ഞ ആർെക്കങ്കിലും അമ്പതിനായിരേമാ ഒരു ലക്ഷേമാ ശമ്പള
ത്തിൽ േജാലി കിട്ടിയാൽ അതു വലിയ വാർത്തയാക്കുന്ന മാദ്ധ്യമങ്ങളും ഇതു
മിണ്ടാറില്ല.
എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ കണക്കിനു പത്തു ശതമാ
നം മാർെക്കങ്കിലും പ്രേവശനത്തിനു നിർബന്ധം ആക്കണം എന്നായിരുന്നു
ഞങ്ങളുെടെയാെക്ക ശുപാർശ. സർക്കാർ അന്നതു പത്തുമാർക്ക് എന്നാക്കി.
480-ൽ പത്തു മാർക്ക്! ഇതുേപാലും േനടാൻ കഴിയാത്തവരാണ് എൻട്രൻ
സ് ലിസ്റ്റിനു പുറത്താകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എൻട്രൻസിൽ 60,000-ത്തിൽപ്പരം
േപരാണ് ഇങ്ങെന അേയാഗ്യരായത്. ഇവെരക്കൂടി പ്രേവശിപ്പിക്കാനാണു
മാേനജ്െമന്റുകൾ സ്വന്തം പരീക്ഷയ്ക്ക് അവകാശം േചാദിക്കുന്നത്!
മേനാജ്: ഇത്തരം അേയാഗ്യെര പണം വാങ്ങി പ്രേവശിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ്
ശരാശരി 60 ശതമാനവും ചിലയിടത്തു 90-ഉം 95-ഉം ശതമാനവും വെര എൻ
ജിനീയറിങ്ങിൽ േതാല്ക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഇവരാണ് നമ്മുെട വീടും ഫ്ലാറ്റും
പാലവും േസ്റ്റഡിയവുെമാെക്ക നിർമ്മിേക്കണ്ടത്; ശരീരം കീറിമുറിച്ചും മരുന്നു
കൾ കുത്തിെവച്ചും കഴിപ്പിച്ചുെമാെക്ക നെമ്മ ജീവേനാടും ആേരാഗ്യേത്താടും
സംരക്ഷിേക്കണ്ടത് എേന്നാർക്കുേമ്പാൾ ഭീകരമായ ഉത്കണ്ഠയാണു േതാന്നാ
റ്.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

വിചിത്രം, അശ്ലീലം െപ്രാഫഷണൽ പഠനം
ആർ.വി.ജി.: തീർച്ചയായും ഉത്ക്കണ്ഠാജനകമാണു സ്ഥിതി. കയറിക്കൂടിയാൽ ഒരു
പരീക്ഷയും ജയിക്കാെത നാലുെകാല്ലം പഠിക്കാം. മാേനജ്െമന്റിനും ഇതുത
െന്ന തരം. ഫീസ് മുഴുവൻ കിട്ടുമേല്ലാ.
ഇേപ്പാൾ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളല്ല േകാെളജുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. ബിസിന
സ്സിനു പണം മുടക്കുന്നതുേപാെല വായ്പെയടുത്തു ബിസിനസ്സായി തുടങ്ങുന്ന
വർ, ചിട്ടിയും മദ്യക്കച്ചവടവും നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പണം മുടക്കി മെറ്റാരു നല്ല
ലാഭവ്യവസായം എന്ന നിലയിൽ തുടങ്ങുന്നവർ, ഗൾഫുപണം മുടക്കി മറ്റു
സംരംഭം േപാെല േകാെളജു തുടങ്ങുന്നവർ ഒെക്കയാണ് ഇന്നുള്ളത്. മികച്ച
കുട്ടികെള കിട്ടണെമന്ന് അവർക്കില്ല. സാമൂഹികനീതി ഉറപ്പു വരുത്തണെമ
ന്നില്ല. അേപ്പാൾ അതിെനാെക്ക നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ േവണം.
അതാണു നാം ഈ രംഗത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിെന്റ പ്രേത്യ
കത.
മേനാജ്: പെക്ഷ, േസവനം എന്നതു വ്യവസായവും സംരംഭവും ഒെക്കയായി പുനർ
നിർവ്വചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ കാലത്ത് ഇത്തരം
സാമൂഹികനിയന്ത്രണം എത്രമാത്രം സാദ്ധ്യമാകും? നിയമനിർമ്മാണത്തിനു
നാം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾേപാലും േകാടതിയിൽ പരാജയെപ്പട്ടിേല്ല? ഈ
രംഗെത്താരു മാറ്റം പ്രാേയാഗികമാേണാ?
ആർ.വി.ജി.: തീർച്ചയായും ആണ്. ആകണം. ആേയ തീരൂ. നിലവിലുള്ള സു
പ്രീം േകാടതി വിധികൾ ആധാരമാക്കിത്തെന്ന ഇതു സാദ്ധ്യമാണ്. പ്രേവ
ശനം മുഴുവൻ െമറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക
വും സാമൂഹികവുമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവർക്കു േസ്കാളർഷിപ്പും നല്കാനാ
കും. പെക്ഷ, നമ്മുെട ഭരണകൂടങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ‘ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി’ എന്ന
‘അശ്ലീല’ത്തിെന്റ എഴുന്നള്ളത്തുകാരാകുകയാണ്.
മേനാജ്: എന്താണ് അതിെല അശ്ലീലം?
ആർ.വി.ജി.: പകുതി സീറ്റ് കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ സർക്കാരിനു നല്കണം. അതിനായുള്ള
വിലേപശലാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാവർഷവും ഇത് ആവർത്തിക്കും. ഇതാണ്
എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണം.
സുപ്രീംേകാടതിവിധി പ്രകാരം മുഴുവൻ സീറ്റും മാേനജ്െമന്റിന് അവകാ
ശെപ്പട്ടതാണ്. ഇതിൽ പകുതിക്കായി നടത്തുന്ന വിലേപശലിൽ പകരം വാ
ഗ്ദാനം നല്കാൻ സർക്കാരിനുള്ളത് എന്താണ്? ബാക്കി പകുതിയിൽ നിങ്ങൾ
എന്തു െചയ്യുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അേന്വഷിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പ്! നിേരാധിക്കെപ്പ
ട്ട തലവരിപ്പണം അടക്കം എന്തും വാങ്ങാം.
എൻ.ആർ.ഐ. ക്വാട്ടയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം. ഇതു സുപ്രീം
േകാടതിതെന്ന അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്നാണു വാദം. സ്വാശ്രയവിദ്യാഭ്യാസം
സംബന്ധിച്ച ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ േകസിൽ വിധി വന്നേപ്പാേഴ റ്റി.എം.എ. ൈപ
ഫൗേണ്ടഷനും മറ്റും ആവശ്യെപ്പട്ടതാണിത്. തങ്ങൾ വാക്കുെകാടുത്തു േപാ
യി എന്നതായിരുന്നു വാദം. സൂപ്രീംേകാടതി അന്ന് 15 ശതമാനം േപെമ

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ

185

ന്റ് സീറ്റിൽ രാജ്യാന്തരവിദ്യാർത്ഥികെള പ്രേവശിപ്പിക്കാം എന്നു സമ്മതിച്ചു.
ഇതാണ് എൻ.ആർ.ഐ. ക്വാട്ട ആയത്. വിേദശത്ത് ഏെതങ്കിലും ബന്ധു
ഉണ്ടായാൽ മതി ഏതു പണക്കാരെന്റ കുട്ടിക്കും പ്രേവശനം കിട്ടും.
മേനാജ്: പകുതി സീെറ്റങ്കിലും സാധാരണവിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിട്ടുകിട്ടാൻ സർ
ക്കാർ ഇങ്ങെന വിട്ടുവീഴ്ച െചയ്യുന്നത് അശ്ലീലമാകന്നത് എങ്ങെനെയന്ന് വിശ
ദീകരിക്കാേമാ?
ആർ.വി.ജി.: അതിന് അല്പം ചരിത്രം പറേയണ്ടിവരും.
മേനാജ്: പറേഞ്ഞാളൂ. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പലതും ബഹുഭൂരിപക്ഷം േപർക്കും വ്യക്തമ
ല്ല.
ആർ.വി.ജി.: േകാെളജിെന്റ മുതൽമുടക്കു സംരംഭകൻ തെന്നയാണു െചേയ്യണ്ടത്.
ആ മൂലധനവും അതിനാെയടുത്ത ബാങ്കുവായ്പയെട പലിശയുെമാന്നും പിേള്ള
രുെട പക്കൽനിന്നു പിരിെച്ചടുക്കാൻ ഒരു സുപ്രീംേകാടതിവിധിയും അനുവദി
ച്ചിട്ടില്ല. േകാെളജും െകട്ടിടവും സംവിധാനങ്ങളുെമല്ലാം സംരംഭകെന്റ സ്വകാ
ര്യസ്വത്തായി മാറുകയേല്ല? അതിെന്റ ഭാരം എങ്ങെന വിദ്യാർത്ഥികളുെട തല
യിലാകും?
െമഡിക്കൽ േകാെളജുകളുെട കാര്യത്തിലാകെട്ട, േഡാക്ടർമാരുെട ശമ്പ
ളമടക്കമുള്ള ആശുപത്രിനടത്തിപ്പുെചലവു മുഴുവൻ—ലാഭം സഹിതം—േരാഗി
കളിൽനിന്നു പിരിെച്ചടുക്കുന്നുണ്ട്. അതു കഴിച്ചാൽ, െമഡിക്കൽ േകാെളജ്
നടത്തുന്നതിനുള്ള െചലവ് എൻജിനീയറിങ് േകാെളജ് നടത്തുന്നതിന് ഉള്ള
തിേനക്കാൾ ഒട്ടും കൂടുതലല്ല എന്നു േകാഴിേക്കാട് െമഡിക്കൽ േകാെളജി
െല േഡാ. എൻ.സി. െചറിയാൻ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുപ്രകാരം നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്ന ഏതു മൾട്ടിെസ്പഷ്യാലിറ്റി ആശുപ
ത്രിെക്കാപ്പവും ചുരുങ്ങിയ െചലവിൽ െമഡിക്കൽ േകാെളജ് നടത്താനാകും.
സത്യത്തിൽ ഓേരാ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്കുെമാപ്പം െമഡിക്കൽ, െഡന്റൽ,
പാരാെമഡിക്കൽ, നഴ്സിങ് േകാെളജുകൾ തുടങ്ങിെക്കാണ്ടാണു സർക്കാർ
ഇതിെന േനരിേടണ്ടത് എന്നു േതാന്നിേപ്പാകാറുണ്ട്.
നടത്തിപ്പുെചലവു സമഗ്രമായി പഠിച്ച് ഉന്നതാധികാരസമിതിയായിരു
ന്ന ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് എൻജിനീയറിങ്ങിന് 38,700 രൂപ
യും എംബിബിഎസിന് 1,15,000 രൂപയും ആയിരുന്നു എന്നു കൂടി ഓർക്കണം.
മേനാജ്: ഇതു ഫീസിെന്റ കാര്യം. പ്രേവശനത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ കാണു
ന്ന പ്രശ്നങ്ങൾകൂടി?
ആർ.വി.ജി.: പറയാം. മുഴുവൻ സീറ്റിെലയും പ്രേവശനം േയാഗ്യതയുെട അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണു വിവിധ സുപ്രീംേകാടതിവിധികൾേപാ
ലും അനുശാസിക്കുന്നത്. സുതാര്യവും നീതിപൂർവ്വകവും ചൂഷണരഹിതവും
(transparent, fair and nonexploitative) ആയിരിക്കണം പ്രേവശനം എന്നു
സുപ്രീംേകാടതി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ഉറപ്പാക്കുകയും ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ചേപാെലയു
ള്ള ഫീസുനിരക്കു മുഴുവൻസീറ്റിലും ബാധകമാക്കുകയും െചയ്യുകയാണു വാസ്ത
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

വത്തിൽ േവണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നിട്ടു സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായി പി
ന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സർക്കാർ േസ്കാളർഷിപ്പ് നല്കണം. അതി
നു ധനം കെണ്ടത്തുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യവുമല്ല. ഇതാണു സാമൂഹികനീതി
ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം.

നിയമത്തിൽ കുരുങ്ങിയ ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റി ഡീൽ
മേനാജ്: പെക്ഷ, േകാടതിവിധികളുെട നൂലാമാലകളിേല്ല ഇതിെനല്ലാം. ഉണ്ണിക്കൃ
ഷ്ണൻ േകസ്, റ്റി.എം.എ. ൈപ േകസ് എെന്നല്ലാം ചർച്ചകളിലും വാർത്തകളി
ലും കാണുന്നതല്ലാെത സമഗ്രമായ ഒരു ചിത്രം ജനങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇല്ല.
ഇതു മുതലാക്കി േകസുകളുെട േപരു പറഞ്ഞു ചർച്ചകളിൽ ജനെത്ത േപടിപ്പി
ക്കുകയേല്ല പലരും െചയ്യുന്നത്?
ആർ.വി.ജി.: േകസും വിധിയും മുഴുവൻ എല്ലാവരും പഠിക്കണെമന്നില്ല. അതിെന്റ
അന്തഃസത്തയും സാമൂഹികനീതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടവശവും ആണു പ്രധാ
നം. അത് അത്ര ഗഹനവുമല്ല.
വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ േകസിെല വിധിയിൽ നിന്നാണു ഫിഫ്റ്റിഫിഫ്റ്റി പദ്ധതിയുെട തുടക്കം.
മേനാജ്: പെക്ഷ, രണ്ടു സ്വാശ്രയേകാെളജ് സമം ഒരു സർക്കാർേക്കാെളജ് എന്ന
സമവാക്യവുമായി എ.െക. ആന്റണിയാണ് ഈ സ്വാശ്രയഭൂതെത്ത കുട
ത്തിൽനിന്നു തുറന്നുവിട്ടത് എന്നാണേല്ലാ പരെക്കയുള്ള ആേക്ഷപം. അേദ്ദ
ഹം അതിനു വ്യക്തമായ കരാർ വയ്ക്കാതിരുന്നതാണ് മാേനജ്െമന്റുകെള െകാ
ള്ളയ്ക്കു സഹായിച്ചത് എന്നും പല ചർച്ചയിലും േകൾക്കാറുണ്ടേല്ലാ.
ആർ.വി.ജി.: േകരളത്തിെല ഇതിെന്റ കർത്തൃത്ത്വം അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയിൽ െക
ട്ടിേയല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എേന്നയുള്ളൂ.
ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ സേമ്മളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന േഡാ: ആർ. വി. ജി. േമ
േനാൻ. കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ, െക. റ്റി. രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ േവദിയിൽ.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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കുട്ടികളിൽനിന്നു പിരിക്കുന്ന പണംെകാണ്ടു മാത്രം െചലവു നടത്തുക
എന്ന െസൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സങ്കല്പത്തിനു നിയമസാധുത നല്കിയത് 1993െല ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ േകസിെല വിധിയാണ്. എന്നാൽ ഇതു കുട്ടികളുെട പഠി
ക്കാനുള്ള അവകാശം പരിമിതെപ്പടുത്തും എന്നു േകാടതി മനസ്സിലാക്കി. ഈ
ൈവരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ‘ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ സ്കീം’. അതിലാ
ണു ‘പാതി ഫ്രീ സീറ്റ്, പാതി േപെമന്റ് സീറ്റ്’ എന്ന സമവാക്യം ആദ്യമായി
കടന്നുവരുന്നത്. ഇതുരണ്ടിലും നൂറുശതമാനവും െമറിറ്റ് സീറ്റ് ആയിരിക്കണ
െമന്നും ഇതിനായി െപാതുപ്രേവശനപ്പരീക്ഷ േവണെമന്നും േലലേമ പാടില്ല
എന്നും ഈ വിധി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഈ വിധി അല്പായുസ്സായിരുന്നു. ഈ വിധിയിലൂെട വന്ന അടു
ക്കും ചിട്ടയും മാേനജുെമന്റുകെള അസ്വസ്ഥരാക്കി. ന്യൂനപക്ഷാവകാശം എന്ന
വാദം ഉയർത്തി അവർ സംഘംേചർന്ന് അപ്പീൽ േപായി. സകലമാന സ്വാ
ശ്രയമുതലാളിമാരും അതിൽ പങ്കുേചർന്നു. ഇതാണു റ്റി.എം.എ. ൈപ േകസ്.
2002 ഒക്േടാബർ 31-നാണ് ഇതിൽ വിധി വന്നത്.
ഏഴംഗഭരണഘടനാബഞ്ചിെന്റ ഫിഫ്റ്റി–ഫിഫ്റ്റി സമവാക്യം പതിെനാ
ന്നംഗഭരണഘടനാബഞ്ച് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നൂറുശത
മാനം സീറ്റിലും മാേനജ്െമന്റിനു പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം േകാടതി അംഗീകരിച്ചു.
ഇേതാെടയാണ്, േനരേത്ത ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ േകസിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിവന്ന
എ.െക. ആന്റണിയുെട രണ്ടു സ്വാശ്രയേകാെളജ് സമം ഒരു സർക്കാർേക്കാ
െളജ് എന്ന സമവാക്യം മാറുന്നത്. ആന്റണി കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുെന്നങ്കിലും നില
നില്ക്കില്ലായിരുന്നു എന്നർത്ഥം.
സമുദായം, നാട്, ഭാഷ തുടങ്ങിയ പരിഗണനകളിൽ ചില ക്വാട്ടകൾ
വയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നല്കിയിരുന്നു. അതിലടക്കം 100 ശതമാനം
സീറ്റിലും േയാഗ്യതാടിസ്ഥാനത്തിേല പ്രേവശനം പാടുള്ളൂ. പണാടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള വിേവചനം പാടില്ല.
ഇക്കാര്യവും എല്ലാ സ്വാശ്രയചർച്ചകളിലും േബാധപൂർവ്വം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു;
എല്ലാവരും. ഇതാണു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം.
യഥാർത്ഥത്തിൽ എയ്ഡഡ് േകാെളജുകളുെട കാര്യത്തിൽേപ്പാലും മാ
േനജ്െമന്റ് ക്വാട്ടാ െമരിറ്റിേല പാടുള്ളൂ എന്നു സുപ്രീം േകാടതി വിധിയുണ്ട്.
ഇെതാന്നും ആരും മിണ്ടുന്നുേപാലുമില്ല.
വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടക്കാരും അധികാരികളും മാത്രമല്ല മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തി
െന്റയാെക—ഒരു പെക്ഷ, േകരളത്തിെന്റയാെക—െപാതുേബാധം ഈ വിേവ
ചനെത്ത അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പണം െകാടുേത്താ ശുപാർശ പറ
യിേച്ചാ ജാതിവഴിേയാ നമുക്കും അതിൽ പങ്കാളിത്തം കിട്ടണം എേന്നയുള്ളൂ.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിേവചനപരമായ ഈ ക്വാട്ട (discretionary quota)
േവണം എന്ന ഒരു മേനാഭാവംതെന്ന ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!
മേനാജ്: ദശാബ്ദങ്ങളായി നാട്ടുനടപ്പായിക്കഴിഞ്ഞ കാര്യമേല്ല അത്?
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

അഴിമതി നമുക്കു െപാതുേബാധം
ആർ.വി.ജി.: ഒരനുഭവം പറയാം. ന്യൂനപക്ഷപദവി അംഗീകരിച്ച സമയത്തു ചില
േകാെളജുകൾ സ്വയം ആ പദവി പ്രഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾ അതിെനതിെര സർ
ക്കാർ േകാടതിയിൽ േപായിരുന്നു. അന്നു സുപ്രീംേകാടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച
േപ്പാൾ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് േകാെളജിെല സ്വതന്ത്ര
അദ്ധ്യാപകസംഘടന ഒരു േനാട്ടീസ് ഇറക്കി. ‘എയിഡഡ് േകാെളജുകളിൽ
അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ മാേനജ്െമന്റ് ക്വാട്ടയിൽ പ്രേവശനം േവണം എന്ന്
അേപക്ഷയിൽ എഴുതുക. നിങ്ങൾക്കു െമറിറ്റിൽ പ്രേവശനം കിട്ടാൻ അർ
ഹതയുണ്ട്. നിേഷധിക്കെപ്പട്ടാൽ േകാടതിയിൽ േപാകാം’. ഇതായിരുന്നു
സേന്ദശം. എന്നിട്ടും േനാട്ടീസ് വായിച്ച പലരും േചാദിച്ചു, ‘ആെര കാണണം?
എത്ര െകാടുക്കണം?’ എന്ന്!
ആരും ഇത് ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല. മാേനജ്െമന്റ് സീറ്റ് േകാഴ െകാടുത്തു
വാേങ്ങണ്ടതാെണന്ന െപാതുേബാധമാണ്. ഇതിെന്റ തുടർച്ചയാണു ഫിഫ്റ്റിഫിഫ്റ്റി എന്ന രഞ്ജിപ്പ് അഥവാ കീഴടങ്ങൽ.
മേനാജ്: ഈ െപാതുേബാധംെകാണ്ടു മാത്രമാേണാ സുപ്രീംേകാടതി അംഗീകരിച്ച
സാമൂഹികനീതിക്കായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ േപാലും േവെണ്ടന്നുവച്ചത്?
ആർ.വി.ജി.: സാമൂഹികനീതിയുെട കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംേകാടതിവിധികൾ ആകുല
മല്ല. േനരെത്ത പറഞ്ഞ േയാഗ്യത, സുതാര്യത, ചൂഷണരാഹിത്യം എന്നീ തത്വ
ങ്ങളാണ് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. സർക്കാർക്ക്വാട്ടയ്ക്ക് അനുവാദം നല്കിയ
റ്റി.എം.എ. ൈപ വിധി മുൻനിർത്തി പല സംസ്ഥാനങ്ങളും 50-ഉം അതിലധിക
വും ശതമാനം ക്വാട്ട നിശ്ചയിച്ചു. അതിൽ സംവരണവും നടപ്പാക്കി. ഇതിെന
മാേനജ്െമന്റുകൾ എതിർത്തു. ഈ തർക്കം തീർക്കാൻ ഇസ്ലാമിൿ അക്കാദമി
േകസിൽ സുപ്രീം േകാടിതി വീണ്ടുെമാരു അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാബഞ്ച് ഉണ്ടാ
ക്കി. ഈ ബഞ്ചാണു നീതിപൂർവ്വവും സുതാര്യവുമായ വിദ്യാർത്ഥിപ്രേവശനവും
െകാള്ളലാഭം എടുക്കാെതയുള്ള ഫീസുപിരിവും ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനത
ലത്തിൽ ഉന്നതാധികാരസമിതികൾ രൂപവത്ക്കരിക്കാൻ നിർേദ്ദശിച്ചത്.
അങ്ങിെനയാണ് അന്നു ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് കമ്മിറ്റിയും പിന്നീടു ജ: പി.എ.
മുഹമ്മദ് കമ്മിറ്റിയുെമാെക്ക ഉണ്ടായത്.
പകുതിസീറ്റിൽ െപാതുപ്രേവശനപ്പരീക്ഷയിൽനിന്നും ബാക്കി പകുതി
യിൽ മാേനജ്െമന്റ് നടത്തുന്ന പ്രേവശനപ്പരീക്ഷയിൽനിന്നും പ്രേവശനം.
അേപക്ഷ ക്ഷണിക്കൽ മുതൽ മാേനജ്െമന്റിെന്റ പ്രേവശനപ്പരീക്ഷയടക്കം
മുഴുവൻ നടപടികളും കുറ്റമറ്റരീതിയിലും സുതാര്യമായും നടക്കാൻ േവണ്ട വ്യ
ക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് കമ്മിറ്റി ആവിഷ്ക്കരിച്ചതാണ്.
സ്ഥാപനങ്ങളുെട നടത്തിപ്പുെചലവു സമഗ്രമായി പഠിച്ചു േനരേത്ത പറഞ്ഞ
ഫീസുകളും നിശ്ചയിച്ചു. എല്ലാ സീറ്റിലും ഒേര ഫീസ്.
ഇതു നിലനില്ക്കുേമ്പാഴാണ് 2005-ൽ ഒന്നാം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ സ്വാ
ശ്രയനിയമം െകാണ്ടുവരുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് 50 ശതമാനം സീറ്റു കുറ
ഞ്ഞ നിരക്കിൽ സർക്കാരിനു മാേനജ്െമന്റുകൾ നല്കിയത്. ബാക്കി പകുതി
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സീറ്റിൽ മാേനജുെമന്റുകൾക്കു സ്വയം പ്രേവശനം നടത്താെമന്നായി. ഇേതാ
െട ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് കമ്മിറ്റി അപ്രസക്തമായി.
2005-ൽത്തെന്ന ഇനാംദാർ േകസിെല വിധിയും വന്നു. നൂറുശതമാനവും
മാേനജ്െമന്റ് ക്വാട്ട എന്നതു വിധി ഉറപ്പിച്ചു. ഗവൺെമന്റിനു ക്വാട്ടേയ ഇല്ല.
പെക്ഷ, അതിലും ‘െഫയർ, ട്രാൻെസ്പരന്റ് ആൻഡ് േനാൺഎക്സ്േപ്ലായി
േറ്ററ്റീവ്’ ആയിരിക്കണം പ്രേവശനം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഉന്നതാധികാര
സമിതിയുെട േറാളും അംഗീകരിച്ചു. ഒരുപടികൂടി കടന്ന്, ഒേര വിഷയം പഠിപ്പി
ക്കുന്ന േകാെളജുകളിേലക്ക് ഒന്നിച്ചു പ്രേവശനം നടത്തണെമന്നും പ്രേത്യകം
പ്രേത്യകം പാടില്ല എന്നുംകൂടി വിധിച്ചു.
എന്നാൽ എല്ലാ വിധികളിലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കെപ്പട്ട ഈ ഭാഗം എല്ലാ
വരും ഒരുേപാെല അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതു സത്യത്തിൽ അത്ഭുതക
രമാണ്.
മേനാജ്: ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ െപാതുസമൂഹം കാട്ടുന്ന താത്പര്യമില്ലായ്മയും താങ്കൾ
േനരേത്ത പറഞ്ഞ പ്രതിേലാമകരമായ െപാതുേബാധവുമേല്ല ഇന്റർ ചർച്ച്
കൗൺസിലിനും പുഷ്പഗിരി മാേനജ്െമന്റിനുെമാെക്ക സർക്കാരിെനയും സമൂ
ഹെത്തയും െവല്ലുവിളിക്കാൻ തേന്റടം നല്കിയത്?
ആർ.വി.ജി.: പാതിരാജ്യത്തിൽ തൃപ്തരാകാെതയാണു പുഷ്പഗിരിക്കാർ േകസിനു
േപായത്. പുഷ്പഗിരി മാേനജ്െമന്റിനു 100 ശതമാനം സീറ്റിലും പ്രേവശനം
നല്കാനുള്ള അവകാശം േകാടതി അംഗീകരിച്ചു.
എന്നാൽ ഈ േകസിൽ ജ: െക.റ്റി. േതാമസ് കമ്മിറ്റി നല്കിയ സത്യവാ
ങ്മൂലത്തിൽ പുഷ്പഗിരി േകാെളജ് 25 ലക്ഷം രൂപ തലവരി പിരിച്ച കാര്യം പറ
ഞ്ഞിരുന്നു. അതു േകാടതിവിധിയിൽ വിമർശിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. സുപ്രീം
േകാടതി വിധിയിലും ഇതു പരാമർശിക്കെപ്പട്ടു. എന്നിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഇതി
േന്മൽ സർക്കാർ എടുത്തില്ല.
മേനാജ്: അന്നു യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ ആയിരുന്നിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: അെത. ൈവകാെത എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാരും വന്നു. വി.എസ്.
മന്ത്രിസഭ. അവരും ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. അവർ ഈ വിധിെയ െഡ
േമാക്ലീസിെന്റ വാളാക്കി 50 ശതമാനം സീറ്റിനായി സമ്മർദ്ദം െചലുത്തുകയാ
ണു െചയ്തത്.
മേനാജ്: 2006-ൽ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ െകാണ്ടുവന്ന സ്വാശ്രയനിയമം േകാ
ടതി റദ്ദാക്കാതിരുന്നാൽ ഇവെര നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: ഈ നിയമം നിർമ്മിച്ചതു സുപ്രീംേകാടതിവിധിയുെട ചുവടുപിടിച്ചാെണ
ങ്കിലും െമറിറ്റിൽത്തെന്ന ഓപ്പൺെമറിറ്റും സംവരണവും ഒെക്കയുള്ള ഒരു പ്ര
േവശനഘടന ആയിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഫീസ്ഘടനയും പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇവ കൂടാെത പ്രധാനമായി െചയ്ത ഒരു കാര്യം ‘ന്യൂനപക്ഷസമുദായ’െത്ത
നിർവ്വചിച്ചതാണ്. എണ്ണത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമായാൽ മാത്രം േപാരാ, സാമൂ
ഹികവും സാമ്പത്തികവുമായിക്കൂടി പിന്നാക്കം ആയിരിക്കണം, എന്നാേല
ന്യൂനപക്ഷപദവിക്ക് അർഹമാകൂ എന്നുകൂടി ഉൾെപ്പടുത്തി. ഇവിടുെത്ത ഒട്ടുമി
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

ക്കവിദ്യാലയങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷസമൂദായക്കാരുെട ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതായ
തിനാൽ എല്ലാവരും ന്യൂനപക്ഷപദവി അവകാശെപ്പട്ടാൽ സംവരണമാെക
അട്ടിമറിക്കെപ്പടും.
ന്യൂനപക്ഷപദവിയുെട മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ചു ഭരണഘടനാബഞ്ചു
കൾേപാലും ഖണ്ഡിതമായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ൈഹ
േക്കാടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല.
െപാതുപ്രേവശനപ്പരീക്ഷ സർക്കാർ നടത്തുെമന്നും നിയമത്തിൽ പറ
ഞ്ഞു. മാേനജ്െമന്റിെന്റ പരീക്ഷയിൽ അപാകം കണ്ടാൽ സർക്കാരിന് ആ
ചുമതല ഏെറ്റടുക്കാം എന്നു സുപ്രീം േകാടതിവിധിയിൽ പരാമർശം ഉണ്ടായി
രുന്നേല്ലാ. പുഷ്പഗിരി േകാെളജ് ക്രമേക്കട് നടത്തിയത് ജ: െക.റ്റി. േതാമസ്
കമ്മിറ്റി കെണ്ടത്തുകയും െചയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വകുപ്പും ൈഹേക്കാടതി
തള്ളി.
(2016-ൽ വന്ന എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ കർക്കശനിലപാെടടുത്തേതാെട അതുവ
െര ആേണ്ടാടാണ്ടു െകേങ്കമമായി നടന്നുവന്ന ആ വിവാദം ഇേപ്പാൾ ഏതായാലും േകൾ
ക്കാനില്ല.)

പ്രാേയാഗികബദലുകൾ
മേനാജ്: പ്രേവശനം നീതിയുക്തം ആയാൽത്തെന്ന അത്രേത്താളം സാമൂഹികനീ
തി ൈകവരിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: എൻജിനീയറിങ്ങിനു മുപ്പതിനായിരേത്താളം സീറ്റുള്ളതുെകാണ്ട് പ്ര
േവശനം ‘സുതാര്യവും നീതിയുക്തവും ചൂഷണരഹിതവും’ ആയാൽ കുെറെയാ
െക്ക ൈകവരും. ഇേപ്പാൾ കാശുെകാടുക്കാവുന്നവർെക്കല്ലാം പ്രേവശനം
എന്ന നീതിയേല്ല. പിെന്ന, പട്ടികവിഭാഗക്കാെരെയല്ലാം പ്രേവശിപ്പിക്കും.
അവരുെട ഫീസ് സർക്കാർ നല്കുന്നതിനാൽ റിസ്കില്ലേല്ലാ.
യഥാർത്ഥ സാമൂഹികനീതിയുെട പ്രശ്നം സർക്കാർ േകാെളജിേലാ എയ്
ഡഡ് േകാെളജിേലാ പ്രേവശനം കിട്ടാത്ത പിന്നാക്കക്കാരും ദരിദ്രരുമായ കു
ട്ടികളുെട കാര്യത്തിലാണ്. അവർക്കു േഹാസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കാൻ േശ
ഷിയില്ല. േസ്കാളർഷിപ്പും പണവായ്പയും അവർക്കാണാവശ്യം.
അതുെകാണ്ടു വാസ്തവത്തിൽ േവണ്ടതു ന്യൂനപേക്ഷതരേകാെളജുകളിൽ
നൂറുശതമാനം സീറ്റിലും െമറിറ്റും സംവരണവും അനുസരിച്ചു പ്രേവശനം നട
ത്തുക, സാമ്പത്തികപിന്നാക്കാവസ്ഥ ഉള്ളവർക്കു ഫീസ് േസ്കാളർഷിപ്പാേയാ
പലിശരഹിതവായ്പയാേയാ നല്കുക എന്നതാണ്.
അതിനുള്ള ഫണ്ട് 2006-െല നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിെനാരു തു
ടക്കവും ഉണ്ടായി. മൻേമാഹൻസിങ് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം െചയ്തുേപായ ആ പദ്ധ
തിക്കു കാര്യമായ പുേരാഗതി പെക്ഷ, ഉണ്ടായില്ല.
ഇേത രീതിയിൽ ൈവദ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഇടത്തരക്കാർക്കു പലിശര
ഹിതവായ്പ ലഭ്യമാക്കണം.
മേനാജ്: ഇതിനു ഭീമമായ തുക കെണ്ടേത്തണ്ടി വരിേല്ല?
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ആർ.വി.ജി.: സർക്കാരിന് ഇച്ഛാശക്തിയുെണ്ടങ്കിൽ ഫണ്ട് ബജറ്റുവഴി െകാണ്ടുവ
രാം. അെല്ലങ്കിൽ, വിദ്യാഭ്യാസെസസ് ഏർെപ്പടുത്തി ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാം.
പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികളിലും ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളിലും (charitable organisations)
വ്യവസായികളിലും പ്രവാസികളിലും സി.എസ്.ആർ. ഫണ്ടുകളിലും ഒെക്കനി
ന്നു സഹായങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയുമാകാം.
തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് േകാെളജിൽ ഇങ്ങെന പൂർവ്വവിദ്യാർ
ത്ഥികൾ പത്തുേകാടി രൂപയുെട ഫണ്ട് ഒറ്റവർഷംെകാണ്ടു പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടു
ണ്ട്. വിേദശങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ രൂപവത്കരിച്ചു വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കു േസ്കാളർഷിപ്പുകൾ നല്കുന്നുണ്ട്.
മേനാജ്: വിദ്യാഭ്യാസരംഗെത്ത സർക്കാർനിേക്ഷപം കുറയുകയും െചലവ് ഏറുകയു
മാണേല്ലാ. ഇെതന്നും ഒരു സമസ്യയാവിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: ഗുണേമന്മയുള്ള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം െചലേവറിയതാണ്. ആെരങ്കി
ലും പണം മുടക്കിേയ തീരൂ. വ്യക്തികളാണു ഗുണേഭാക്താക്കൾ, അതുെകാ
ണ്ട് അവർ പണം മുടക്കണം എന്നതു നവലിബറൽ സമീപനമാണ്. മുതലാ
ളിത്തരാജ്യങ്ങൾേപാലും ഈ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സാമൂഹികമായ ഒരു
പ്രക്രിയയായി വിദ്യാഭ്യാസെത്ത അവർേപാലും കാണുന്നു.
േലാേകാത്തരമായ 50 സർവ്വകലാശാലകളിൽ 28-ഉം അേമരിക്കയിലാ
ണ്. ഇതിൽ ഹാർവാർഡ് അടക്കം പലതും സ്വകാര്യസർവ്വകലാശാലകളാ
ണ്. ഇവെരല്ലാം െമാത്തം െചലവിെന്റ 25 – 30 ശതമാനം മാത്രേമ കുട്ടിക
ളിൽനിന്നു ഫീസായി ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എൻേഡാവ്െമന്റുകളും സർ
ക്കാർപ്പണവും ഒെക്കയാണ്.
നമ്മുെട മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾെക്കല്ലാം അവിടങ്ങളിൽ േസ്കാളർ
ഷിപ്പു കിട്ടുന്നു എന്നതാണു ശ്രേദ്ധയമായ കാര്യം. േലാകെത്ത മികച്ച വി
ദ്യാർത്ഥികെളയും അദ്ധ്യാപകെരയും േനടുക എന്നതാണ് അവരുെട നയം.
അതാണ് ഈ സർവ്വകലാശാലകളുെട വിജയവും. നമ്മൾ േനേരമറിച്ചാണ്.
ഇവിടുെത്ത വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടം േലാകത്താെകയുള്ള രീതിയാണ്
എന്നതു വ്യാജപ്രചാരണമാണ്. നമ്മുേടത് 1950-കളിെല മണിപ്പാൽ മാതൃ
കയാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹികസംരംഭമാെണങ്കിൽ അതിെന്റ െചലവു വഹി
േക്കണ്ടതു സമൂഹമാണ്. സ്വകാര്യസംരംഭകരുെട ഉത്തരവാദിത്തം അതു
നന്നായി നടത്തുക എന്നതാണ്.
ഇവിെടയാകെട്ട, ചിട്ടി നടത്തുന്നതുേപാെലയാണ്. ആദ്യചിട്ടി തലയാളി
ന് എന്നു പറയുന്നതുേപാെല ആദ്യൈകക്കൂലി അധികൃതർക്ക്. ആെക മുതൽ
മുടക്ക് ഇതാണ്. നടത്തിപ്പുമുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുെട െചലവിലാണ്. ഇതിന്
അംഗീകാരം െകാടുക്കുന്നു എന്നതാണു ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റിയിെല അശ്ലീലം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

േദശീയശാസ്ത്രദിനപരിപാടിയിൽ ഐ. എസ്. ആർ. ഒ. െചയർമാൻ െക. രാധാകൃഷ്ണേനാ
െടാപ്പം.

ശ്രദ്ധേവണ്ടത് ഗുണനിലവാരത്തിൽ
മേനാജ്: താങ്കൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞേല്ലാ, മഹാഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും പഠിക്കുന്ന
േകാഴ്സുകളുെട ഗുണനിലവാരെത്തപ്പറ്റിയാണു വാസ്തവത്തിൽ നാം ഗൗരവപൂർ
വ്വം ചിന്തിേക്കണ്ടെതന്ന്. നമുക്ക് അതിേലക്കു വന്നാേലാ?
ആർ.വി.ജി.: വളെര േവണ്ടെപ്പട്ട കുട്ടികൾ മാനവീയവിഷയങ്ങേളാ ശാസ്ത്രേമാ പഠി
ക്കാൻ എവിെട േചരണെമന്നു േചാദിച്ചു വന്നാൽ, അവർ ശരിക്കും അതിൽ
താത്പര്യമുള്ളവരാെണങ്കിൽ, േകരളത്തിനു പുറത്തു േപായി പഠിക്കാനാണു
ഞങ്ങൾ പലരും ഉപേദശിക്കാറ്.
ഇവിെട നല്ല സിലബസ് അല്ല. അക്കാദമികാന്തരീക്ഷമില്ല. അക്കാദ
മികാന്തരീക്ഷം എന്നതിൽ അച്ചടക്കവും െപടും. പെക്ഷ, അച്ചടക്കെത്തപ്പറ്റി
നമ്മുെട ‘നല്ല’ േകാെളജുകളുെട സങ്കല്പം ശരിയല്ല. സ്വതന്ത്രമായ അക്കാദമിക
പ്രവർത്തനമാണ് അച്ചടക്കം. അല്ലാെത യൂണിേഫാമും മിണ്ടാതിരുന്നു േനാട്ട്
എഴുതിെയടുക്കലുമല്ല.
മേനാജ്: എന്താണു ‘പ്രബുദ്ധ’മായ േകരളത്തിൽ മാത്രം ഈ ദുരവസ്ഥ?
ആർ.വി.ജി.: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിൽ നിർവ്വഹിേക്കണ്ട ധർമ്മം നാം തി
രിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ഉേദ്യാഗത്തിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം മാത്രമാണു നമുക്കു വിദ്യാഭ്യാ
സം.
എൻജിനീയറിങ്ങും െമഡിസിനും ജയിച്ചവർ ആ േജാലി െചയ്യാൻ അറി
യണം എന്നു നമുക്കു നിർബന്ധമുണ്ട്. അവെയാഴിെക ഒരു േകാഴ്സും വിദ്യ
(competency) നല്കുന്നതാകണം എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. േജാലി കിട്ടാൻ
സഹായിക്കുന്ന ഉപാധിമാത്രമാണു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
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ഒരാൾ വ്യാജസർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടാക്കി ഗൾഫിൽ എയർ കണ്ടീഷനി
ങ് േജാലിക്കു േപായ കഥ േകട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിെടെച്ചന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാ
ണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരതു വാങ്ങി ദൂെരെയറിഞ്ഞിട്ട് േകടായ ഒരു എ.സി.
നന്നാക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. നിന്നു വിയർത്ത പാവത്തിനു വീശാൻ േപാലും
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപേയാഗെപ്പട്ടില്ലെത്ര! അയാൾക്കും ഇവിെട േജാലി കിട്ടും.
ഒരു കടലാസു മതി.

െതാഴിലിനു പറ്റാത്ത ‘െതാഴിലധിഷ്ഠിതം’
മേനാജ്: െതാഴിലധിഷ്ഠിതേകാഴ്സുകളും േഹാപ്െലസ് ആെണന്നാേണാ?
ആർ.വി.ജി.: ഇന്നു മര്യാദയ്ക്കു നടക്കുന്നത് ഐ.റ്റി.ഐ.കൾ മാത്രമാണ്. സ്വകാര്യ
സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഐ.റ്റി.സി.കൾ. അവയും തട്ടിപ്പാണ്.
ഇതിെന്റ െമച്ചെപ്പട്ട രൂപമായാണു വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. െകാണ്ടുവന്നത്.
പെക്ഷ, ഇതിെനയും അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം മറന്നു ഡിഗ്രി പ്രേവശനത്തിനുള്ള
േയാഗ്യതാേകാഴ്സാക്കി—പ്ലസ് റ്റുവിനു തുല്യമാക്കി—മാറ്റുകയാണു േകരളത്തിൽ
െചയ്തത്; േകരളത്തിൽ മാത്രം. ഇവിെട ഈ േകാഴ്സിെല വിഷയങ്ങൾെക്കാപ്പം
സയൻസും ഇംഗ്ലീഷും കൂടി എഴുതിെയടുത്താൽ ഡിഗ്രിക്കു േപാകാം.
പ്ലസ് റ്റൂവിനു പ്രേവശനം കിട്ടാത്തവർ ഡിഗ്രിയിേലക്കുള്ള കുറുക്കുവഴിയാ
യി ഇതിെന ഉപേയാഗിക്കുകയാണിന്ന്. അവർ ഇതു പഠിച്ചു ‘കൂടുതൽ േയാ
ഗ്യ’രായി േകാെളജിൽ േപാകുന്നു. പെക്ഷ ഈ േകാഴ്സിെന േകരളത്തിനു പുറ
ത്തുള്ള സർവ്വകലാശാലകൾ ഡിഗ്രിപ്രേവശനേയാഗ്യതയായി അംഗീകരിച്ചി
ട്ടില്ല. േകന്ദ്രസർക്കാർ ഇതിെന ഒരു െടർമിനൽ എഡ്യുേക്കഷനായാണു നിർ
വ്വചിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മേനാജ്: എന്താണു േകരളത്തിൽ മാത്രം ഈ രൂപപരിണാമം?
ആർ.വി.ജി.: േകരളത്തിൽ െവാേക്കഷണൽ േകാഴ്സിനു ഡിമാൻഡ് ഇെല്ലന്നാണു
നമ്മുെട വ്യാഖ്യാനം. അത് ഒരു മദ്ധ്യവർഗ്ഗചിന്തയാണ്. അവർക്കുേവണ്ടിയാ
ണു നാം വിദ്യാഭ്യാസം ആസൂത്രണം െചയ്യുന്നത്. പണ്ട് എസ്.എസ്.എൽ.സി.ക്കു നാം േതാല്പിച്ചുമാറ്റിയിരുന്ന ഒരു വലിയവിഭാഗം കുട്ടികൾ ഇന്നു ഹയർ
െസക്കൻഡറിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പലരും എെന്തങ്കിലും െതാ
ഴിൽ പഠിക്കാൻ തയാറാണ്. അവർക്കുേവണ്ടിയാണു നാം െവാേക്കഷണൽ
ഹയർ െസക്കൻഡറി ഒരുേക്കണ്ടത്. അല്ലാെത, പ്ലസ് ടുവിനു പ്രേവശനം കി
ട്ടാെത എെന്തങ്കിലും പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്കുേവണ്ടി അല്ല. അവരാണു പിൻ
വാതിലിൽക്കൂടി വീണ്ടും േകാെളജിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവെര
ആകർഷിക്കാൻേവണ്ടിയാണ് നാം വി.എഛ്.എസ്.ഇ.യ്ക്ക് അധികവിഷയമാ
യി സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിേല അദ്ധ്യാപകരുെട േജാലി സംരക്ഷി
ക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണു വ്യാഖ്യാനം.
മേനാജ്: അദ്ധ്യാപകർക്കു േജാലി െകാടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമായാണേല്ലാ അദ്ധ്യാ
പകസംഘടനകൾ മിക്കവയും വിദ്യാഭ്യാസപ്രക്രിയെയ കാണുന്നത്. െതാഴി
ലധിഷ്ഠിതവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന അടിസ്ഥാനസങ്കല്പം അട്ടിമറിക്കെപ്പടുകയേല്ല
ഇതിലൂെട?
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ആർ.വി.ജി.: സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്ന പരിപാടിയുെട തത്വംതെന്ന എല്ലാവ
രും 12 വർഷം പഠിച്ചവരാകണം എന്നതാണ്. അതു പഠിച്ചവർ പെക്ഷ അവി
െട പഠിച്ച പണി െചയ്യുന്നുേണ്ടാ?
വിറകുെവട്ടലും െവള്ളം േകാരലും എന്നും ആവശ്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം
കിട്ടുന്നവർ അേത േജാലി സാേങ്കതികവിദ്യകൾ ഉപേയാഗിച്ചു െചയ്യുന്നു.
ഉത്പാദനക്ഷമത കൂടുന്നു. മണ്ണുകിളയ്ക്കുന്നയാൾ െജ.സി.ബി. ഓപ്പേററ്റർ ആകു
ന്നു; െവള്ളം േകാരുന്നയാൾ പമ്പ് ഓപ്പേററ്ററും മാലിന്യം നീക്കുന്നയാൾ സാ
നിട്ടറി എൻജിനീയറും െനല്ലുകുത്തുകയും തടിയറുക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ മിൽ
ഓപ്പേററ്റർമാരും ആകുന്നു; വയർമാനും പ്ലമറും െമക്കാനിക്കും ഉണ്ടാകുന്നു.
ഇതാണു മാറ്റം.
െതാഴിൽരംഗത്തിെന്റ നവീകരണവും െതാഴിൽസാഹചര്യം െമച്ചെപ്പടു
ത്തലുമാണ് ആവശ്യം. അേപ്പാൾ യുവാക്കൾ ആകർഷിക്കെപ്പടും. ഉത്പാദ
നക്ഷമത ഉയരുേമ്പാൾ െമച്ചപ്പട്ട േവതനം ഉണ്ടാകും.
എന്നാൽ െമച്ചെപ്പട്ട േവതനം നാം േനടിെയടുത്തതു വിലേപശലിലൂെട
യാണ്. 50 വർഷം മുമ്പു െചയ്തതിലും േമാശമായി പറമ്പു കിളയ്ക്കുന്നയാൾക്ക് 50
ഇരട്ടി കൂലി െകാടുക്കുകയാണു നാം ഇന്ന്. അതാണു സമൂഹത്തിൽ സംഘർ
ഷവും ഒേര വർഗ്ഗത്തിനുള്ളിൽ ഭിന്നിപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ
പരാജയമാണത്.
ൈഡ്രക്ലീനിങ്ങും യന്ത്രേലാൺഡ്രിയും ബ്യൂട്ടിക്ലിനിക്കും ഫാഷൻ െഹയർ
െഡ്രസ്സിങ്ങും ഒെക്ക വന്നേപ്പാൾ അലക്കും മുടിെവട്ടലും ഇന്ന് ആർക്കും നട
ത്താം. ഒരു മടിയുമില്ല. േസവനസാഹചര്യം െമച്ചെപ്പട്ടു. ഈ മാറ്റം മറ്റു രംഗ
ങ്ങളിൽ വരുന്നില്ല. സാമ്പ്രദായികവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽനിന്ന് ഇതു കിട്ടുന്നില്ല;
നാം നല്കുന്നില്ല.
ഇെതാെക്ക അവർ ഇന്നു പുറത്തുനിന്നു പഠിക്കണം. വർക്േഷാപ്പുകളിൽ
നിന്നും ‘െഹഡ് േമസ്തിരി’ക്കു ചായ വാങ്ങിെക്കാടുത്തുെമാെക്ക ഇതു പഠിെച്ച
ടുക്കുന്നവരാണ് ഇന്നു സമൂഹത്തിെന്റ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റുന്നത്.
ഇത്തരം ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ചു പരിശീലനം നല്കി സൗകര്യങ്ങളും സാ
േങ്കതികവിദ്യകളും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണു വികസനത്തിനും െതാഴിൽസൃ
ഷ്ടിക്കും െചേയ്യണ്ടത്.

സാമൂഹികാവശ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകണം
മേനാജ്: ഇങ്ങെന പഠിച്ചുവരുന്നവർക്ക് അനുഭവത്തിെന്റ കരുത്തുണ്ടാകുെമങ്കിലും
അടിസ്ഥാനപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ശിക്ഷണത്തിെന്റ അഭാവം പ്രവൃത്തിയു
െട ഗുണേമന്മെയ ബാധിക്കിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: എസ്.എസ്.എൽ.സി. കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അഞ്ചുലക്ഷേത്താളംേപരിൽ
മൂന്നുനാലു ലക്ഷം േപർ ഇത്തരം െതാഴിലുകളിേലക്കു തിരിേയണ്ടവരാണ്.
ഇന്ന് അവരും േകാെളജിൽ േചരാനാണു െവമ്പുന്നത്. അവർക്കു കാര്യക്ഷമ
മായ െതാഴിൽവിദ്യാഭ്യാസം നല്കി അതതു െതാഴിൽരംഗേത്തക്ക് ആകർഷി

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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ക്കുകയാണു േവണ്ടത്. യഥാർത്ഥ ഉത്പാദനപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വിദഗ്ദ്ധ
െതാഴിലാളികെളയാണു വാർെത്തടുേക്കണ്ടത്. അല്ലാെത സൂപ്പർ ൈവസർ
ആകാനല്ല െതാഴിലധിഷ്ഠിതവിദ്യാഭ്യാസം.
ഫിഷറീസ് പഠിച്ച വ്യക്തിക്കു മീൻ പിടിക്കാൻ അറിയാേമാ? അഗ്രികൾ
ച്ചർ പഠിച്ചയാൾക്കു െതങ്ങിൽ കയറാൻ അറിയാേമാ? ഒരിക്കൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ
വിൽ ഒരാേളാടു ഞാൻ ഇതു േചാദിച്ചു. അപമാനിച്ചതുേപാെലയാണ് അയാൾ
ക്കു േതാന്നിയത്!
െതാഴിലധിഷ്ഠിതവിദ്യാഭ്യാസത്തിേലക്കു വലിെയാരു വിഭാഗം തിരിയുക
യും തുടർന്നും അേഞ്ചാ ആേറാ വർഷം ഇതു പഠിക്കണം എന്നു േതാന്നുേമ്പാൾ
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിേലക്കു വരികയുമാണു േവണ്ടത്.
മാന്യമായ േജാലിയും വരുമാനവും ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ ഇനി എന്തിനു പഠി
ക്കണം എന്ന് അവർക്കു േതാന്നണം. അങ്ങെനയുള്ളവെര ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാ
സത്തിേലക്ക് ആകർഷിേക്കണ്ടിവരും. അതിനാണ് േസ്കാളർഷിപ്പ് നേല്കണ്ട
ത്. അതാണ് വിേദശങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. ഒപ്പം േകാഴ്സുകളും മാറണം.
മേനാജ്: അേപ്പാൾ നമ്മുെട ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസെത്ത പാെട പുനർനിർവ്വചിേക്കണ്ടി
യിരിക്കുന്നു, അേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: അെത. െതാഴിലുകളുെട നവീകരണത്തിനുേവണ്ട പുതിയ സാേങ്കതി
കവിദ്യകൾ, അതിെന നിലനിർത്താൻ േവണ്ട ശാസ്ത്രപുേരാഗതി, അതിെന
സ്ഥായിയാക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം, അടിക്കടി മാറുന്ന സമൂഹം േനരി
ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായ പരിസ്ഥിതിത്തകർച്ച, േരാഗാതുരത, സ്ത്രീപീഡനം, മൗലി
കവാദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവെയാെക്ക േനരിടാൻ േവണ്ട സവിേശഷവിജ്ഞാനം
സൃഷ്ടിക്കുക—ഇതിെനാെക്കയാണു സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നു േകരളസമൂ
ഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. സാമൂഹിേകാത്തരവാദിത്വെത്തപ്പറ്റിയും (social
accountability) േബാദ്ധ്യമില്ല.
േസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റും ഉത്തരവാദിത്വവും (accountability) ഉണ്ടായാേല
ആണേവാർജ്ജം സംബന്ധിച്ച െസമിനാറിൽ വി. എസ്. അചുതാനന്ദേനാെടാപ്പം. പ്രഫുൽ
ബിദ്വായ്, അഡ്മിറൽ രാംദാസ് എന്നിവർ സമീപം.
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ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം രക്ഷെപ്പടൂ. സമൂഹത്തിെന്റ വികസനാവശ്യങ്ങൾ നിറേവ
റ്റാനാണത് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം.
നമുക്ക് ഇത്രേയയുള്ളൂ: സമൂഹമാകുേമ്പാൾ സർവ്വകലാശാലയും സിൻ
ഡിേക്കറ്റും ഒെക്ക േവണം, അവർക്കു െചലവിനു െകാടുക്കണം, അവിെടാെക്ക
നമ്മുെട ആളുകൾക്കു സ്ഥാനങ്ങളും നല്കണം.
മേനാജ്: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസകൗൺസിൽ ഈ രംഗത്തു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള
ഉപാധിയാകുേമാ?
ആർ.വി.ജി.: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസകൗൺസിൽവഴി െകാണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു
നല്ല മാറ്റങ്ങളാണ്.
ഈ രംഗത്തു നിലനില്ക്കുന്ന അയവില്ലായ്മ മാറ്റി െഫ്ലക്സിബിലിറ്റി െകാണ്ടുവ
രികയാണു പ്രധാന ആവശ്യം.
ഇന്നവിഷയം െമയിൻ, ഇന്നിന്ന സബ്സിഡിയറികൾ എന്നതിനു പക
രം ഓേരാ ഡിഗ്രിക്കും നിശ്ചിത െക്രഡിറ്റ് (എണ്ണം വിഷയങ്ങൾ); ഇതിൽ നിർ
ബന്ധമായും പഠിേക്കണ്ടവ ഉണ്ടാകും; ബാക്കി ആ വിദ്യാർത്ഥിക്കു സ്വതന്ത്രമാ
യി തിരെഞ്ഞടുക്കാം എന്ന രീതി വരണം. അവരവരുെട ഭിന്നാഭിരുചികൾകൂടി
പരിേപാഷിപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂെട സാധിക്കും. ഗണിതവും ഭൗതികവും പഠിക്കു
ന്ന ഒരാൾക്കു സംഗീതത്തിൽ താത്പര്യമുെണ്ടങ്കിൽ അതുംകൂടി പഠിക്കാം.
ഇതിനു വലിയ മുെന്നാരുക്കം ആവശ്യമാണ്. അദ്ധ്യാപകരുെട മേനാഭാ
വം മാറണം. ആേരാ ഒരാൾ േചാദ്യമുണ്ടാക്കി, േവെറ ആേരാ മാർക്കിട്ട്, മറ്റാ
േരാ റിസൾട്ടിടുന്ന രീതി മാറണം. സ്വയംഭരണം വരണം.
സ്വയംഭരണം എന്നു േകട്ടാൽ ആദ്യം വിറളിെയടുക്കുന്നതു സ്വകാര്യേകാ
െളജ് അദ്ധ്യാപകരാണ്. സ്വയംഭരണം എന്നാൽ മാേനജർമാരുെട േതാന്ന്യാ
സം എന്നാണ് അവരുെട ചിന്ത. മാേനജർമാരുെട താത്പര്യവും അതാണ്.
രണ്ടും മാറണം.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗെത്ത മാേനജ്െമന്റ് രീതിതെന്ന മാറണം. ഫാ
ക്കാൽറ്റിക്കാണു സ്വയംഭരണാവകാശം നേല്കണ്ടത്. കരിക്കുലം പരിഷ്കരണം,
സിലബസ് നവീകരണം, എന്നുതുടങ്ങി പുതിയ അദ്ധ്യാപകെര െതരെഞ്ഞ
ടുക്കൽ വെരയുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഇവർക്കാകണം. അത്തരം സംവിധാന
ങ്ങളാണു െകാണ്ടുവേരണ്ടത്. അഫിലിേയറ്റിങ് സമ്പ്രദായം ഉള്ളിടേത്താളം
ഇെതല്ലാം നടക്കുന്നുെവന്ന് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ട സംവിധാനമായി സർവ്വകലാ
ശാല നിലനിന്നാൽമതി.
കാലക്രമത്തിൽ സ്വന്തം പ്രകടനത്തിെന്റ േപരിൽ േകാെളജിന് അംഗീ
കാരം വളരും. ദൂെരനിന്നു കുട്ടികൾ ആ േകാെളജിെന േതടിവരുന്ന അവസ്ഥ
ഉണ്ടാകണം. ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പഠിച്ച േകാെളജിെന്റ േപരുകൂടി വര
ണം എന്ന ശുപാർശയുണ്ട്. അേപ്പാൾ അതിനു േപ്രരണ വരും.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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വിഭവത്തിെന്റ വഴി
മേനാജ്: ഉദാത്തമായ ആശയമാണ്. പേക്ഷ, നാലു പുത്തനുണ്ടാക്കാൻ മുതലും
മുടക്കി ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടക്കാർ തുരങ്കം വയ്ക്കിെല്ല? മാത്രവുമല്ല,
ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്കു പണം ഇറക്കുകയും െചേയ്യണ്ടി വരുമേല്ലാ?
ആർ.വി.ജി.: െചലവു വലിയ പ്രശ്നമാണ്, ഇവിെട മാത്രമല്ല, േലാകമാെക. നവലി
ബറൽ പരിഷ്കാരങ്ങളുെട ഫലമായി ഇവയ്ക്കുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ കുറഞ്ഞും
വരുന്നു. അതിനനുസരിച്ചു സ്വയം വിഭവസമാഹരണം നടത്താൻ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. േലാകെത്തല്ലാം ഫീസ് വർദ്ധിക്കുന്നു. സാധാര
ണക്കാർക്കു താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല.
ഈയിെട പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാണ്, ഇല്ലിേനായി സർവ്വകലാശാല
യിൽ 30 േകാടി േഡാളറിെന്റ േസ്കാളർഷിപ്പിനുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നു,
െപാതുജനത്തിൽനിന്ന്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂെട െമച്ചെപ്പട്ട അവസരങ്ങൾ
കിട്ടിയവർക്ക് അതു തിരിച്ചു നല്കാനുള്ള അവസരമായാണ് അവിടത്തുകാർ
ഇതിെന കാണുന്നത്. ഇതു നടക്കണെമങ്കിൽ ‘സമൂഹത്തിന് എന്തു തിരിച്ചു
നല്കും’ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകണം. ഒപ്പം, സർക്കാർ ഗ്രാന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള
സമരങ്ങളും േവണം.
െമാത്തം ആഭ്യന്തേരാത്പാദനത്തിെന്റ ആറു ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തി
നു നീക്കിവയ്ക്കുെമന്ന് ഒന്നാം യു.പി.എ. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. എന്നാൽ
നടന്നില്ല. നാലു ശതമാനം വെരേയ ആയുള്ളൂ.
(അഭിമുഖം നടന്നേശഷം ബി.െജ.പി.സർക്കാർ വന്നേതാെട ഗേവഷണസഹായ

ങ്ങളടക്കം എല്ലാം െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുകേയാ നിർത്തലാക്കുകേയാ ആണ്.)

അദ്ധ്യാപകരും മാറണം
മേനാജ്: എത്ര പണം മുടക്കിയാലും എത്ര പരിഷ്കാരം വരുത്തിയാലും അദ്ധ്യാപകർ
ആണേല്ലാ ഏതു മാറ്റവും പ്രാവർത്തികമാേക്കണ്ടത്. അതിനു പ്രാപ്തരാേണാ
നമ്മുെട അദ്ധ്യാപകർ?
ആർ.വി.ജി.: അദ്ധ്യാപകരുെട ഉത്തരവാദിത്വം എങ്ങെന ഉറപ്പാക്കാം എന്നതു േലാ
കെത്തവിെടയും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇന്ന് ഇവിെട ഏറ്റവും സുഖകരമായ േജാ
ലിയാണ് അദ്ധ്യാപനം. മുഴുവൻേപരും േതാറ്റാലും അദ്ധ്യാപകേരാട് ആരും
ഒന്നും േചാദിക്കില്ല. അദ്ധ്യാപകരുെട േശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പണിെയടുപ്പി
ക്കുക, പണിെയടുക്കാത്തവെര ഒഴിവാക്കുക—ഇതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാ
േയതീരൂ.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ െപാതുേവ അദ്ധ്യാപകരുെട േശഷി വിലയിരു
ത്തുന്നതു മൂന്നു തരത്തിലാണ്.
ഒന്ന്: അദ്ധ്യാപനമികവ്. ഇതു കുട്ടികൾ തീരുമാനിക്കണം. എൻജിനീയറിങ്
േകാെളജുകളിൽ ഇതു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായി ഇതു െചയ്യാനാകും.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

രണ്ട്: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം ആയതുെകാണ്ടു പുതിയ അറിവിെന്റ ഉത്പാദനം
േവണം. ഇതു പീയർ അസസ്െമന്റ് വഴി സാധിക്കും. േപറ്റന്റുകൾ, പ്രസിദ്ധീ
കരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പലതും മുൻനിർത്തി ഇതു കഴിയും.
മൂന്നാമേത്തതു െപാതുേസവനം. േകാെളജ്, സർവ്വകലാശാലാതലത്തിൽ
ക്യാമ്പസ്സിലുള്ള േസവനം (ൈലേബ്രറിയൻ, വാർഡൻ, േകാെളജ് യൂണിയൻ,
കൗൺെസലിങ്, വിദ്യാർത്ഥിേക്ഷമം തുടങ്ങിയവ), സമൂഹത്തിെല േസവനം
(പഞ്ചായത്തിനുേവണ്ട സാേങ്കതികസഹായം, സർക്കാരിെന്റ കമ്മിറ്റികളിൽ
പ്രവർത്തിക്കുക, സമൂഹത്തിനുേവണ്ട ൈവദഗ്ദ്ധ്യം പകരുക എന്നിങ്ങെന)
തുടങ്ങിയവ ഇതിനു പരിഗണിക്കാം.
എല്ലാവർക്കും ഇവെയല്ലാം കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും ചിലെതല്ലാം കഴിയും.
അവ വിലയിരുത്തണം. അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം െപ്രാേമാഷനു
കളും മറ്റും.
െപ്രാെഫസ്സർ, അസി: െപ്രാെഫസ്സർ തുടങ്ങി ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും െപാതു
െതരെഞ്ഞടുക്കൽ (ഓപ്പൺ െസലൿഷൻ) േവണം. ഇവിെട ഇന്ന് ഏറ്റവും
താെഴത്തലത്തിേല കയറാനാവൂ. വിവിധ ൈവദഗ്ദ്ധ്യങ്ങൾ ആർജിച്ചവർക്ക്
അദ്ധ്യാപനത്തിൽ താത്പര്യം ഉണ്ടാകുെമങ്കിലും കീഴ്തസ്തികയിലൂെട അവർ
ക്കു വരാൻ കഴിയില്ല. എൻജിനീയറിങ് ൈവദഗ്ദ്ധ്യം, ഗേവഷണമികവ് ഒെക്ക
യുള്ളവെര അദ്ധ്യാപനരംഗത്ത് ആവശ്യമുണ്ടേല്ലാ.
മേനാജ്: സിലബസ് പഠിപ്പിച്ചുതീർക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള മുൻൈകകൾ അദ്ധ്യാപക
രുെട ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുേണ്ടാ?
ആർ.വി.ജി.: എങ്ങെന ഉണ്ടാകാനാണ്? ഒരു േകാെളജിൽ േജാലി െചയ്യുേമ്പാൾ
ഞാൻ ഒരു വികസനേപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി അേപക്ഷിച്ചാൽ, അത് അനുവദി
ച്ചുവരുേമ്പാേഴക്ക് എെന്ന സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കും. അതുെകാണ്ട് ആരും ദീർഘ
കാലേപ്രാജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.
ഞാൻ േകാട്ടയം എൻജിനീയറിങ് േകാെളജിൽ വകുപ്പുതലവനായിരിക്കു
േമ്പാൾ അവസാനവർഷവിദ്യാർഥികെള വിളിച്ചുകൂട്ടി ചില പരിപാടികൾ ചർ
ച്ചെചയ്തു. ഒടുവിൽ, ‘നിങ്ങൾക്കിനി എെന്തങ്കിലും േചാദിക്കാനുേണ്ടാ’ എന്നു
േചാദിച്ചു. ‘സർ എത്രനാൾ ഇവിെട ഉണ്ടാകും’ എന്നായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയുെട
േചാദ്യം. ‘ഞാൻ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അേപക്ഷിക്കില്ല’ എന്ന മറുപടിേയ നല്കാ
നായുള്ളൂ.
വടക്കൻേകരളത്തിൽ പല േകാെളജിലും ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ഒഴിവുകിട
ക്കുക പതിവാണ്. െതക്കുനിന്നുള്ളവർ സ്ഥലംമാറ്റം വാങ്ങി േപാകും. ചാർജ്
ൈകമാറാൻ േപാലും ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അതുെകാണ്ട് ഓേരാ േകാെളജിേലക്കു മാത്രമായി (െഡഡിേക്കറ്റഡ്)
ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടാകണം. െപാതുേകഡർ ആയിേക്കാെട്ട. പെക്ഷ, കണ്ണൂർ
എൻജിനീയറിങ് േകാെളജിനു മാത്രമായി അേപക്ഷ ക്ഷണിച്ചു നിയമനം നട
ത്തുക. സ്ഥലമാറ്റം പാടില്ല. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് േകാെളജിലും ഇത്
ആവശ്യമാണ്. വർഷങ്ങേളാളം തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്ന ആെള ചിറ്റൂർ േകാ
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െളജിേലക്കു മാറ്റിയാൽ അതു നാടുകടത്തലായാണു കാണുന്നെതങ്കിൽ നാടും
പിേള്ളരും എങ്ങെന രക്ഷെപ്പടും?

േബാധനരീതിയും പഴഞ്ചൻ
മേനാജ്: ഇവയ്െക്കല്ലാം ഒപ്പം േകാെളജുതലത്തിെല േബാധനരീതികൂടി മാേറണ്ട
തിേല്ല? അടുത്തിെട ‘മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി’ൽ വന്ന ഒരു േലഖനത്തിൽ, സ്കൂൾ
തലത്തിൽ പുതിയ േബാധനരീതിയിലൂെട പഠിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും വരുന്ന കുട്ടി
കൾ േകാെളജുതലത്തിൽ എത്തുേമ്പാൾ അതിെനക്കാളും താണ നിലവാരം
കാരണം നിരാശരാകുന്നുെവന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ആർ.വി.ജി.: േകാെളജിെല േബാധനരീതിയിൽ 50 വർഷമായി ഒരു മാറ്റവുമില്ല. േമാ
ശമാെയങ്കിേലയുള്ളൂ. േലാകമാെക േനാക്കിയാൽ അടിമുടി മാറിയതായി കാ
ണാം. ലക്ചർ െകാടുത്തു േനാട്സ് എഴുതിച്ചു കാണാപ്പാഠം പഠിപ്പിക്കൽ രീ
തിയാണ് ഇന്നും ഇവിെട. േപ്രാജക്ട്, ഇന്ററാൿഷൻ, ആക്റ്റിവിറ്റി േമാഡുകളി
ലാണു പുറെത്തല്ലാം അദ്ധ്യാപനം.
ശാസ്ത്രസാേങ്കതികവിദ്യയുെട ചരിത്രം പഠിച്ചേപ്പാൾ അേമരിക്കയിെല
േകാെളജുകളിെല രീതി ഞാൻ അേന്വഷിച്ചു. ഇന്റർെനറ്റിലൂെടയും അവിടുെത്ത
അദ്ധ്യാപകസുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നും ഒെക്ക വിവരങ്ങൾ േശഖരിച്ചു.
ഒരു വിഷയത്തിനു 45-50 ലക്ചർ കിട്ടുെമങ്കിൽ ഓേരാ ദിവസെത്തയും
പ്രേത്യകവിഷയം (topic) നിശ്ചയിച്ച് അതിനു വായിേക്കണ്ട സാമഗ്രികളുെട
പട്ടിക നല്കും. ഓേരാ വിഷയത്തിനും േബ്ലാഗുണ്ട്. അതിൽ ഇതു െഷയർ െച
യ്യും.
ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ പ്രതികരിക്ക
ണം. അദ്ധ്യാപകർ ഇടെപടൽ, നിരീക്ഷണം, മാർഗ്ഗദർശനം, വിട്ടുേപായകാ
ര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൽ, കൂടുതൽ സമഗ്രമാക്കൽ ഒെക്ക നടത്തും. ഓേരാ കുട്ടി
യുെടയും അവതരണവും പ്രതികരണവും േനാക്കി േഗ്രഡു നല്കും. ഇതു തുടർമൂല്യ
നിർണയമാണ്. ഓേരാ ക്ലാസും ഇപ്രകാരം സർഗാത്മകവും സംവാദത്മകവും
ആകും.
ഇേതാെടാപ്പം വ്യക്തിഗതപഠനപ്രവർത്തനങ്ങളും (assignments) പുസ്ത
കം േനാക്കി എഴുതാവുന്ന പരീക്ഷകളും ഉണ്ടാകും. കാണാപ്പാഠം പരീക്ഷ
ഇന്നില്ല. െസമസ്റ്ററിെനാടുവിലും മൂല്യനിർണയം നടത്തും.
നമ്മുെട അദ്ധ്യാപകർ വിചാരിക്കും സംഗതി എളുപ്പമായേല്ലാ എന്ന്.
എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം മറിച്ചാണ്. ഈ രീതിക്കു ധാരാളം അദ്ധ്വാനവും മു
െന്നാരുക്കവും േവണം.
ജ്ഞാനനിർമ്മിതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഇവിെടയാണ്. െപ്രാജക്ടറും
മറ്റും ഉപേയാഗിച്ചതുെകാണ്ടു കാര്യെമാന്നുമില്ല. രസകരമായി ക്ലാസ് എടുക്ക
ലുമല്ല കാര്യം. പഠിക്കുന്ന രീതിയാണു മാേറണ്ടത്. സ്കൂളിൽ ഇത് ഒരു പരിധി
വെരെയങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന്റ ഉദാത്തമായ തുടർച്ച േകാെളജിൽ പ്ര
തീക്ഷിക്കുന്നവർക്കു നിരാശത സ്വാഭാവികം മാത്രം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

േഡാ: ആർ. വി. ജി. േമേനാൻ രചിച്ച ‘ശാസ്ത്രസാേങ്കതികവിദ്യകളുെട ചരിത്രം’ എന്ന
ഗ്രന്ഥം

കുട്ടികെളപ്പറ്റിയുള്ള പരാതിക്കും കാരണം ഈ അദ്ധ്യാപനരീതിയാണ്.
‘ഏല്പിച്ചാൽ െചയ്യും, സ്വയം മുൻൈക എടുത്തു െചയ്യുന്നില്ല’ എന്നതാണു പല
കുട്ടികെളയുംപറ്റി കുറ്റമായി പറയാറ്. അത്, പഠിപ്പിക്കാത്തതുെകാണ്ടാണ്.
അച്ചടക്കവും അനുസരണയുമാണു നാം കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥിഗുണം; അല്ലാ
െത, സർഗ്ഗാത്മകതയല്ല!

േകാഴ്സിനും സീറ്റിനും േവണം മാനദണ്ഡം
മേനാജ്: െതാഴിൽരംഗെത്ത ആവശ്യകത പരിഗണിക്കാെതയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമ്പ്ര
ദായവും വിദ്യാർഥിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ലക്ഷ്യമില്ലാതാക്കുന്നിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: േദശീയതലത്തിലുള്ള ആവശ്യം തിട്ടെപ്പടുത്തിേവണം ഇതു െചയ്യാൻ.
പിെന്ന കുേറേപ്പർ പുറേത്തക്കും േപാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഇേതപ്പറ്റി പഠിച്ച യു.ആർ.
റാവു കമ്മിറ്റി ശുപാർശ െചയ്തതു രാജ്യത്തു മൂന്നുലക്ഷം എൻജിനീയറിങ് സീറ്റു
കൾ ആകാം, േകരളത്തിൽ അതിെന്റ നാലു ശതമാനം, അതായത് 12,000 സീ
റ്റ് എന്നാണ്. വിജയശതമാനം നാല്പതിൽ നില്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ
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സീറ്റുണ്ടാക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. കൂടുതൽ േപർ ജയിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യമാ
ണ് ആദ്യം േവണ്ടത്.
വികസിതേലാകത്ത് ഒരുലക്ഷം േപർക്കു 300 േഡാക്ടർ എന്നാണ് അനു
പാതം. അേപ്പാൾ നമുക്കു 90,000-േത്താളം േഡാക്ടർമാർ േവണം. നാല്പതുവർ
ഷം േസവനകാലാവധി എെന്നടുത്താൽ ആണ്ടിൽ 2500 വെര റാങ്കുള്ളവർക്കു
െമഡിസിനു േസ്കാളർഷിപ്പു നല്കണം. എൻജിനീയറിങ്ങിനു 12,000 വെര വരു
ന്നവർക്കും. പാരാെമഡിക്കൽ, െവാേക്കഷണൽ രംഗങ്ങളിെലാെക്ക ഇത്ത
രം ആസൂത്രണം േവണം.
മേനാജ്: പുതിയ േമഖലകൾ േലാകത്തു വികസിക്കുന്നതിെനാത്തു പുതിയ േകാഴ്സു
കളും കൂട്ടിേച്ചർേക്കേണ്ട? എൻജിനീയറിങ്ങിെന്റ കാര്യത്തിൽ നാം കുെറെയ
ങ്കിലും േഫാക്കസ്ഡ് അേല്ല? ആധുനികപാഠ്യശാഖകളും മറ്റും വരുന്നിേല്ല?
ആർ.വി.ജി.: എൻജിനീയറിങ് കഴിയുന്നവർക്കു േജാലി കിട്ടുന്നു, രക്ഷെപ്പടുന്നു എന്ന
ത് ഒരുവശം. അേതസമയം, ലക്ഷങ്ങൾ പണിെയടുക്കുന്ന പരമ്പരാഗതവ്യവ
സായങ്ങളുെട നവീകരണത്തിേനാ അതു ലാഭകരം ആക്കാേനാ േവണ്ട ഒരു
സംഗതിയും ഈ കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ േമഖലകളുമായി എൻജിനീ
യറിങ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. തൃശൂർ ഗവൺെമന്റ് എൻജിനീയ
റിങ് േകാെളജിെല േഡാ: എം.ആർ. ശ്രീധരൻ നായെരേപ്പാെല ചിലർ സ്വന്തം
നിലയ്ക്കു ചിലെതാെക്ക െചയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാെത ഈ സംവിധാനത്തിൽനിന്ന്
ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടാ. പകരം, േലാകെത്തവിെടെയങ്കിലും േപായി സ്വയം
രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണത്.
മേനാജ്: േഡാ. എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ കലാമും മറ്റും ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസത്തിേലക്കു
വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതലായി കടന്നുവരണെമന്നു പറയാറുണ്ടേല്ലാ. ആ രംഗ
െത്ത നിലവാരം എന്താണ്?
ആർ.വി.ജി.: ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനാെണന്നുേപാലും നാം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എം.
എസ്. സിയും എം.എ.യും കഴിഞ്ഞവർ കണ്ടക്ടർമാരും മറ്റും ആകുകയാണിന്ന്.
ബാങ്കിൽ േജാലി കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും സേന്താഷം.
അദ്ധ്യാപനരംഗത്ത് ഇവെര േവണെമന്നതു സ്വയംസിദ്ധമാണ്. സിലബ
െസാെക്ക ഇത്രേയാെറ പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടും പി.ജി.ക്കാർ േവണം ൈഹസ്കൂൾ ക്ലാസു
കളിൽ പഠിപ്പിക്കാെനന്ന് ആവശ്യെപ്പടാൻേപാലും േകരളം തയ്യാറാകുന്നില്ല.
ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ കുട്ടികെള വിടുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന
വർ സയൻസ് ബിരുദധാരികൾ ആയിരിക്കണം എന്നുേപാലും നാം ആവശ്യ
െപ്പടുന്നില്ല!
സി.ബി.എസ്.ഇ. സിലബസ് നടപ്പാക്കും എന്ന് അന്നെത്ത മുഖ്യമന്ത്രി
പറയുകയുണ്ടായി. െപാതുവിദ്യാഭ്യാസം നന്നാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാെണ
ന്നാണ് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞത്. പെക്ഷ, ഈ സിലബസല്ല അവരുെട ബലം.
ൈഹസ്കൂൾ ക്ലാസിൽ പി.ജി.ക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു; 220 അദ്ധ്യയനദിവസം കി
ട്ടും; രണ്ടു ഭാഷേയ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൂ, ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കാം—ഈ അന്തരീക്ഷം നമ്മുെട സ്കൂളുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാകണം
ലക്ഷ്യം.
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അദ്ധ്യായം 5. പതിെനട്ടാമെത്ത ആനയുെട യുക്തി

മാനവീയവിഷയങ്ങളിലും േസ്കാളർഷിപ്പു നല്കി കുട്ടികെള ആകർഷിക്ക
ണം. ശരിക്കും േവണ്ടതു െതാഴിലുറേപ്പാടുകൂടിയുള്ള േസ്കാളർഷിപ്പാണ്. െതാ
ഴിലു െകാടുക്കാൻ ആയിെല്ലങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ േവണ്ട പണം നല്കുന്ന സാമൂഹി
കസുരക്ഷാസംവിധാനം ഇന്നു പല വികസിതരാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്.
മേനാജ്: പുതിയ സ്കൂളുകൾക്ക് അനുമതി നല്കാൻ 2001-2006-കാലെത്ത യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതു വിവാദമായിരുന്നേല്ലാ. ഇനിയും സ്കൂൾ ആവ
ശ്യമുേണ്ടാ?
ആർ.വി.ജി.: എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നടന്നുേപാകാവുന്ന ദൂരത്തിൽ ൈപ്രമറി സ്കൂളും ബു
ദ്ധിമുട്ടില്ലാെത എത്താവുന്നിടത്തു ൈഹസ്കൂളുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പു
തിയ സ്കൂളുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യമില്ല. ദുർഗ്ഗമവനങ്ങളിേലാ ഒറ്റെപ്പട്ട
സ്ഥലങ്ങളിേലാ സ്കൂൾ തീെര കുറവുള്ളിടേത്താ തുടങ്ങുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. നില
വിൽ സ്കൂൾ ഉള്ളിടത്തു പുതിയവ അനുവദിക്കുന്നത് ഉള്ളവെയ അപ്രസക്തമാ
ക്കും.
നിലവിലുള്ള െപാതുവിദ്യാഭ്യാസസംവിധാനം കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പടുത്തുക
യാണു പ്രധാനം. മറിച്ചായാൽ അവ ദുർബലമാകുകയും അതിെന ആശ്രയി
ക്കുന്നവർ വഴിയാധാരം ആകുകയും ആകും ഫലം. െപാതുവിദ്യാഭ്യാസസംവി
ധാനം സൗകര്യങ്ങളും േബാധനസമ്പ്രദായവും ഒെക്കെക്കാണ്ടു ഗണ്യമായി െമ
ച്ചെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൂടി കാണണം. അതിൽ കൂടുതൽ ഊന്നുക എന്നതാ
ണു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം.
(2016-െല എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ െപാതുവിദ്യാഭ്യാസസംരക്ഷണയ
ജ്ഞത്തിന് അഞ്ചുെകാല്ലംമുമ്പു പറഞ്ഞത്.)

ചരിത്രത്തിേല പിഴച്ച കാഴ്ചപ്പാട്
മേനാജ്: എന്താണു വിദ്യാഭ്യാസേത്താടുള്ള മലയാളികളുെട കാഴ്ചപ്പാട് ഇങ്ങെന
െയാെക്ക ആയിേപ്പായത്?
ആർ.വി.ജി.: തിരുവിതാംകൂറിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കൗതുകകര
മായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്: ഇവിെട ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം ഏർെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ
ആളുകൾ അതിൽ താത്പര്യെമടുത്തില്ല. അേപ്പാൾ, ഇംഗ്ലിഷ് വിദ്യാഭ്യാസം
ഉള്ളവർേക്ക സർക്കാർ േജാലിയുള്ളൂ എന്നു ദിവാൻ കല്പന പുറെപ്പടുവിച്ചു.
അേതാെട െവള്ളെപ്പാക്കമായി! മറ്റു െതാഴിെലടുത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹ
ത്തിെന്റ ആത്യന്തികലക്ഷ്യം സർക്കാർ േജാലിയായി.
തിരുവിതാംകൂറിൽ രണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസക്കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1933ൽ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്ക്കരണക്കമ്മിറ്റിയും (ERC) 1915-ൽ സ്റ്റതാം (Statham)
കമ്മിറ്റി എന്നറിയെപ്പടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപുനഃസംഘാടന കമ്മിറ്റിയും (EROC).
ഇവ രണ്ടും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസം േകാെളജ് വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിനുള്ള തയ്യാെറടുപ്പല്ല എന്ന്. അതു സ്വയംപൂർണം ആയിരിക്കണം,
ജീവിതത്തിേലക്കു പ്രേവശിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കുന്നതാകണം, എന്നുതുട
ങ്ങി പലതും ഇവർ നിർേദ്ദശിച്ചു.

െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്നവർ—ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ
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പെക്ഷ, ഒന്നും നടന്നില്ല. കാരണം, മുൻകാലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസനയം
രൂപവത്ക്കരിച്ചവരുെടെയല്ലാം ലക്ഷ്യം തങ്ങളുെട കുട്ടികൾക്കു സർക്കാരു
േദ്യാഗം കിട്ടണം എന്നതായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ മറ്റിടങ്ങളിലും ഇത് ഇങ്ങെനതെന്നയാെണങ്കിലും െതാഴില
ധിഷ്ഠിതപരിശീലനം ഫലപ്രദമാണ്. അവിടങ്ങളിൽ വ്യവസായവത്ക്കരണം
വന്നതുെകാണ്ട് ആവശ്യേബാധം ഉണ്ടായി. ഇവിെട അതും ഉണ്ടായില്ല.
േഡാ. ആർ.വി.ജി. േമേനാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുേമ്പാൾ മനസ്സിൽ േതാന്നിയത് ഇതാണ്:
ചുരുക്കത്തിൽ, ‘പ്രബുദ്ധ’േകരളത്തിന് അല്പം ലജ്ജിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട്; അല്ല, ലജ്ജി
ക്കാേന വകുപ്പുള്ളൂ. സാമൂഹികലക്ഷ്യങ്ങെളാെക്ക അട്ടിമറിച്ചും സ്വാർത്ഥത സംരക്ഷിക്കുന്ന
ഉത്തരവാദിത്വശൂന്യരുെട ഒരു സമൂഹം; േലാകെത്ത മാറ്റങ്ങെളാന്നും കാണാെത മലയ്ക്കും
കടലിനുമിടയിൽ കുണ്ടുകിണറു തീർത്ത് ഉത്കണ്ഠകളില്ലാെത സസുഖം വാഴുന്ന ഒരു മണ്ഡൂ
കസമൂഹം; ഒന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കാെത അർഹമല്ലാത്തതു മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു കുതന്ത്രങ്ങളി
ലൂെട തട്ടിെയടുത്തുമാത്രം നിലനില്ക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരുെട, ഇപാടുകാരുെട സമൂഹം…
അസഹ്യമായ പാപേബാധേത്താെട പരശുരാമൻ വലിെച്ചറിഞ്ഞുകളഞ്ഞ പാപപ
ങ്കിലമായ മഴു വീണുണ്ടായ നാെടന്നേല്ല ഐതിഹ്യം! തലമുറകളായി േപറുന്ന വിനാശ
ത്തിെന്റ േകാടാലികൾ മലയാളി എന്നാണു വലിെച്ചറിഞ്ഞുകളയുക! പുതിയതലമുറ ഇന്ന്
ആർജ്ജിക്കുന്ന ആേഗാളാനുഭവങ്ങളും മാതൃകകളും എല്ലാറ്റിെനയും മാറ്റിപ്പണിയുമായിരി
ക്കാം. നവേകരളസങ്കല്പനങ്ങളും മാറ്റങ്ങൾ െകാണ്ടുവേന്നക്കാം. ആ ശുഭവിശ്വാസേത്താ
െടയാകെട്ട ഉപസംഹാരം.
മൂലരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:
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